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৮ 

“ জম্ণরুমণ কিন! দেখ রেন্য়ন!?” 

শ্রীরাজেন্দ্রমোহুন বস্থ-কর্তৃক 

প্রণীত ও একাশিত । 

কলিকাতা 

৩ নং করল ওয়ালিস ইট _মধ্যস্থ-যক্জালগে 

শ্রীঅদ্বৈতচরণ ঘোষ দ্বারা 
স্ুক্দিত 1 

স্স্শস্স 

শাকাব্দাঃ ১৭৯৭ ॥ 





উৎমূষ উপহার, 
১ 

সর্ব গালফৃত ঈদেশ-হিতৈষী গুণিগণাগ্রগণ্য 

শ্রীযুক্ত বাবু নীলাহ্বর মুখোপাধ্যায় 
কাম্্ীরের ধান বিচারপতি এরং জুডিশিয়েল কমিস্যনর 

মহাশয় সমীপেষু । 

সসম্মান নিবেদনমেতৎ 

আঁপনি আমকে সোঁদরের ন্যায় স্নেহ এবং অকৃত্রিম মিত্রো- 
চিত আমার হিতসাধন ও মঙ্গল কামনা! করিয়া থাঁকেন। এমন 
মিত্রতা খণের পরিশোধ নাই। তথাপি আস্তরিক কৃতজ্ঞতার 
চিহ্ন স্বরূপ এই “কাশ্ীর-কুুম” নামা যৎসামান্য উপহাঁর 
আপনাকে দিতেছি। এ অপৰৃষ্ট হার আপনার মনোহরণ 
করিবে, এ ছুরাশ! করি না। আপনি অনুগ্রহ পূর্ববক সাদরে 
একবার স্পর্শ করিলেই সাধারণের হস্তে অর্পণ করিতে সাহসী 
হতে পারি। | 

ও বশশ্বদ 
১ল জ্যৈষ্ঠ, ৃ স্গাঠ। [| শ্রীরাজেক্রমোহন বস্থ 4 





ভূমিকা । 

কয়েক বৎসরাবধি ভূ-ম্বর্গ কাশ্মীর রাজ্য আমার প্রবাঁস- 

ভূমি হইয়াছে। আদৌ বিস্য কর্মোপলক্ষেই আমার আগমন 
_তৎসুত্রেই এতদ্রাজ্যের নানা স্থানে অবস্থান ও পর্য্যটনাদি 
হয়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুরোধে প্রথমাবধিই মনে মনে 
সংকল্প ছিল, যে, যখন যেখানে যাইব, স্থযোগমতে তত্রত্য 

কোনো কোনো বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা 
পাইব। যদিও এই মাঁনস ছিল, কিন্ত এত বাহুল্য যে হইয়! 
উঠিবে, তখন তাহ! স্বপ্নেও ভাবি নাই । ইটী কেবল স্বদেশস্থ 
আত্মীয় বান্ধবগণের সাগ্রহ কৌতুহল ও উত্তেজনাতেই ঘট- 
যাছে। কিয়"কাল কাশ্মীর প্রবাসের পর যখন আমি একবার 

স্বদেশে গমন করি, তখন আমার মুখে তীহাঁরা কাশ্মীরের রম- 
ণীয়তা, অনুপম শোভা, অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপারচয়, স্বাস্থ্যকর 

জল বায়ু বিস্তত হ্রুদ উৎসাদি জলাশয়, কৃত্রিম রম্যোপবনাদি 
বিলাস-ভবন এবং প্রাচীন কীত্তিস্তস্তাদির বিষয় কথঞ্চিৎ শ্রবণ 

করেন। সেই হইতেই ভীহাদের কৌতুহলের বৃদ্ধি, এব*তদ- 
বধিই তাহারা কাশ্মীরের বিবরণ লিখিয়! পাঁঠাইতে আমাকে 
পুনঃ /পুনঃ উপরোধ করেন। প্রধানতঃ তাহাই এই পুস্তক 
প্রণয়ন পক্ষে আমার উত্তেজক' বা উত্তরসাধক। 
* এইরূপে প্রণোদিত হইয়। অবকাঁশ মতে মধ্যস্থ পত্রে 
“ কাশ্মীরের বিবরণ ” অভিধেয় প্রস্তাব ক্রমশঃ লিখিয়! পাঁঠা- 
ইতে লাগিলাম। তৎসম্পাদক মহাশয় প্রতিবারেই অনুরাগ 



রি 

প্রকাশ দ্বারা উৎসাহের বহু গুণ বর্ধন করিলেন । সেই সঙ্গে 
অনেক সহ্দয় পাঠরু মহাশয়ের! প্রস্তাব পাঠে আনন্দ প্রকাশ 
পুর্ববক উহাকে পু'স্তকাকারে মুদ্রিত করণার্থ অনুরোধ করেন । . 
আমি হ্থদ্ধ দেই সাহসে সাহষী, হইয়াই অদ্য এই “কাশ্মীর 
কুস্থম ” পুস্তকখানি সাধারণের হস্ত অর্পণ করিতেছি । এই 

-কুস্থমে স্থসৌরভ আছে কিনা এবং যদি কিছু থাকে, তাহ: 
বিবিধ পাঠকের মনোমধুগকে আকর্ষণ করিতে পারিবে কি না 
কিছুই বলিতে-কিছুই বুঝিতে পারি না। যদি অল্প মখখ্যক 
পাঠক পাঠিকারাও মনোনিবেশ পুর্বাক ইহার আদ্যোপান্ত এক 
একবার পড়িয়া দেখেন এবহ দেখিয়। কিঞ্চিম্দাত্রগ গ্রাতি লাভ 
করেন; অথবা যদি কোনো পাঠিক কাশ্মীরের পর্যটক হইয়! 
এই পুস্তক হইতে কিয় পরিমাঁণেও উপকৃত ,হয়েন, তবে 
তাহাতেই আমার আয়াস ও যত্রের সাফল্য জ্ঞান করিব । 

মধ্যস্থ পরে যাহা প্রকাশ পায়, তাহার প্রথম অধ্যায়ে 

এখানকার ভৌগে।লিক বিনরণ, খতু পরিবর্তন, অধিবাঁদীদের 
চরিত্র, শি কৌশন, ভাঁধ! এবং শান প্রণ[লী ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
পথ সমূহের বিব রণ) ; তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীনগর ও তৎসমিহিত 
রম্য স্থান ও হ্রদাদির বিষয়; চতুর্থ অধ্যায়ে অছুত নৈমর্নিক 
ব্যাপার জনুহ ব্রি বৃ টা ছিল । এক্ষণে তত্তারৎ বহুলাংশে 

গরিবতিভ, দংহশোধিত ও পরিবদ্ধিত এবহ অবকাশবিরহৈ যে. 

কয়ট। পরিচ্ছেদ মধ্যন্ছে তখন প্রকাশ করিতে পারি নাই, 
তাহাও এখন সনিবেশিত করিয়া দ্রিলাম। কাশ্মীরের প্রাচীন 
ইতিহাস নন্বন্ধে স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়নের মানস রহিল । 
 , বল! বাল্য, যে, এতঘর্ণিত পথ ও রম্য স্থানাদির প্রায় 



স্চীপত্র। 
প্রথম পরচ্ছেদ। 

8. ক্ষয় 

স্্রীর শব্দের উৎপত্তি ॥ 
7ঢাতি ও প্রাচীনত্। 
দীম1 ও বিস্তার । 

ল্ন'ক সংখ্য। | 

পর্বত **। ৮৪ 
জল ওস্থল। 8: 5৪৪ 

নদী । টি 
সেতু । নি 
নেৌঁকা। 
ইদ। 4৪৪ ৪৬৪ ৪৪৬ লি ৪৪৬৪ 

উৎস। 
খতু পরিবর্তন । 
হল বারু। "১, ** রি 

[ কৃৰি ও উদ্ভিজ। + 

উৎপত্তি 1 পশু ও পক্ষী । রী রঃ 

১ ধাতু । 
বাসগৃহ। রঃ 

ৃ (  চরিক্র। 
নবাসী" | গ্রিচ্ছদ। 

খানে । 

দিলা ৮:38 
ভাষা 1 চা ৬৪ ৪ 

গস্ঠা ] 
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১৩ 
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২৩ 
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২৬ 
২৭ 
২৮ 
২৯ 
৩৩ 

৩৫ 
৩৬ 



সমূদয়ই আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি । অধিকন্ত ডাঁক্তরি ইন্স মাছে, 
বের “ কাশ্মীর হ্যা বুক ৮» নাঁম। পুস্তক, ক'শ্মীরের স্বিত্ত 
সচীব প্রধান দেওয়ান কৃপারাম কর্তৃক পারমীক ভাষায় লিখি, 
“ গুল্জানে কাশ্মীর ”» অভিধেয় গ্রন্থ এবং তৎগখাকন গু 
অথচ মদীয় শরির তম ছাদ্র ও মিত্র দেওয়ান ভানন্তরামের নি 

হইতে বিস্তর সাহায্য ও পাইয়াছি। তজ্জ তাহাদিগের € 
মুক্তকণ্ে কৃতজ্ঞত। স্বীকার ন! কবিয়।' থাকিতে পাদিলাগ 

পরিশেষে বক্তব্য, আমার পরম অন্দাম্প স্চ 

ম্পাদ্ক প্র যুক্ত বাবু মনোমোহন বনু মাকায় এ 

দা ও মুদগিত সংশোঁধন।দি ব্বিয়ে 

আর্থিক ভার বহনে যেরূপ বিশেষ নাহাং 

তাহাতে তাহার নিকট চিরকতদ্্বতা বে বধ থাকিব । ভি 

নানাবিধ ছুরূহ কাধ্যে শি়ত ব ৪৯৭ ও % বানা 
কুম্থম ৮ গ্রশ্ফ টনার্ধ যত্ত্ররূগ জলমেক 

বন্ধনে তিলৈকের জন্য ভ্রটা করেন ৪ 
আঁমি গ্রন্থ লেখক পদে নবব্রতী, তাহাতে প্রবাসী, সুতরাং 

তাহার এরূপ একান্তিক ম্েহানুকুল্য ব্যভীত এ পুস্তক কদাঁ 

চই ভূলোকের আলোক দর্শনে টি রর না! 

বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে এপ গ্রন্থ লেখার উদ্যম অদ্য 

ধারণ হয় নাই, সুতরাং চিল দৃষ্টিতে আমার এই 
ক বিবিধ ক্রুটা থাকা সম্ভব, কিন্ত ভরমা করি, এ কার, 
বিবেচনাতেই তাহার! মার্জন। ও প্রশ্রয় দান করিবেন । 

এল সং পল। | শ্রীরাজেন্দ্রমোহন বন্ধ 

21 ও টা 
এর - এ নে 



শিক্ষা। . 72. 2 

ধর্ম ++ ্ 
শাসন প্রণালী । টা 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
, কাশ্মীরের পথ । 

সমুদয় পথের সাধারণ প্রকৃতি | 
জদ্ধু ও বন্হাল পথ । 

ভিম্বর ও পীর প গ্লাল পথ । 

ভিন্বর ও পুঞ্চ পথ । 
মরি পথ । 

আবোটাবাদ পথ। 
(উলকি 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
প্রীনগর এবং তৎসন্গিকটবর্তী স্থানাঁদি। 

প্রথম অংশ । 

ভীনগর | 
বিতস্ত1 নটী। 8৮ 

নগরের অভ্যস্তর ৷ 

শঙ্করাচার্ধের টিব্বা। রঃ 
হরিপর্বত বা ছুর্গ। ৫ 

ছিতীয় অংশ। 

ভল্ অর্থাৎ নাগরিক ছাদ । 

৩৭ 

৩৮ 

৫২ 
৩৯ 

১০৩ 
১১৯ 
১২৭ 
১৩, 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
"অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপার । 

১। ক্ষীর ভবানী । 
২। জটগঙ্কা। 
৩। চলৎশক্তিবিশিষ ্বীপ | 
৪) ভ্সন্ধ্যা 

€1। কড্রী সন্ধ্যা বা পবন সন্ধ্যা । 

৬। কীস্ঃরে কুঠ অর্থাৎ প্রস্তর ভক্ষণ গৃহ । 

৭। দশ ক্রোঁশ দুরবর্তী চশমঁছয়ের পরস্পর সংযোগ । 

৮। অশ্তরের জল দান। 

শা জোস 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
কাশ্মীরের পুর্ব্ব বিভাগ । 

প্রথন অংশ । কি 

দেখার কলকাঁর উৎপত্তি।  ** 
রাম শনি বাগ। ১, 
পাওুতন। * 

পা্পুর--( কেশরের রানি )। 

ফ্ুক নান ও কালীশ নাগ । টি" ৬ 
অবস্তীপুর । তা 
সম] থথ। ১:৩৩ 

বিজবেহাড়া । 

খান্বল॥। . শত 
অনস্তনাগ বা ইসলামাবাদ । 
মণর্তণ্ড বা মটন। 
বায়ন। . 

ভুমজু গুহা । **৯ » 
চে 

১৭০ 
১৭৩ 
১৭৩ 
১৭৪ 
১৭৫ 
১৭৬ 

৯ ০ 
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করবার 

লইবেন | 

দে ড়! 

৪৮ 

8৮ 

৫৭ 

৮৬ 

৮৯ 

১৪৬ 

১০৪৯ 

১১৬ 

শুদ্বিপত্র | 
শপ ২ খা উপ শি 

রা 

পর্বেবে নিল্লিখিত অশুদ্ধিগুলি শোধন করিয়! 

২.১ 

১৬ 

১৯ 

২২ 
৮ ২৪ 

১২ 
-. ১২ 

৯৩ 

অশুদ্ধ আল ! 

লদাঘ. * লাখ 

বাগ্ণী - বগগী 

খম্মস - সম্বমখ 
মণ্ডলাকারে - চা মণ্ডলাকারে 

গোমা -.. গৌসা 

মৌর্স্য - শোঁ্য 

ইউরে[পীয়, (বোধ) আমেরিকা দে- 
হর, ইটালীদেশীয় ৮ শীয় রণকুশল 

হইবে ) সেনানায়ক। 

* কর্ণ কোণ 

ওতকর্ধ * " উৎ্বর্ধ' 

৬১১০০ ** ১১১৪০9 

খুঁসরি - খুপরি 

কিয়দ্দর - কিয়দ্দ,র 
গ্রাণায়ম গ্াণায়াম 

রাজপুর « রাষপুর 

৮, ৮1* 
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১৩ - - মনোযেছন' - 
১২ -- হত রর 

( - - শদুশ 
১১ - - পর্ন 
৩ ” - বাঁণমন্দির - 

৯ - - মুগলমানদিরে 
১:- - পিশ্রা - 
১ - - কাটী - 

১৬ - - হদকে  - 
১২ - - হ্দকে - 
১৬ - - অংস্কারভাবে - 

১৬ - - তাহার - 
১৫" - পেক * 

শুদ্ধ 

বৈশাখ 

মনোমোহ্ণা 

হয 

মদৃশ 

গৌ বর্ধন 

(দবমনিদ 

মুনলমাননিগের 

নিশ্চয় 

কাটা 
হদকে 

হদকে 

সংক্কারাভাবে 

তাহারা 

ঢোক 
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প্রথম পরিচ্ছেদ । 

কাশ্সীর শকের উত্গত্তি। খ্যাতি ও প্রাঁচীনত্তব। ীম1। বিষ্কার। লোঁকি, 
নহখ্যা। গর্কত। জল ও স্থল। নদী। সেতু। নৌকা1। হৃদ। উৎস। খতুপরি- 
বর্তন। জলবায়, ৷ উৎপত্তি-কৃষি, পশু ও গক্ষী। ধাতু। বাসগৃহ। নিবাসী-চরিতর। 
পরিচ্ছদ, খাদ্য। শিপ্পকৌশল | ভাষ!। শিক্ষা! | ধর্ম । শাসনঞণা্লী |, 

[ কাশ্মীর শর্ধের উৎপত্তি ] কাশ্রীর শবখের উৎপত্তি ও 
ব্ুৎপত্তি বিষয়ে অনেকে অনেকঃপ্রকার কল্পনা করিয়া! থাকেন। 

কিন্তু স্ুবিখ্যত্ত প্রেসর উইলসন্ সাহেব খাহা স্থিরীরূত 
করিয়াছেন ১ তাঁহাই প্রামাণিক এবং বিচারমঙ্গত বলিয়। বোধ 
হয়; অর্থাৎ এন্থলে ভগবান কশ্থুপমুনির আশ্রম ছিল বলিয়া 
ইহ! কাশ্মীর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। 
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[খ্যাতি ও প্রাচীনত্ব ] যৎকালে দক্ষষজ্ঞে পতিনিন্দা 
শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করেন এবং ধূর্টি সেই মৃতদেহ 
শিরোদেশে ধারণপুর্রবক উদামীনবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলে 
চক্রপাণি সুদর্শন: চক্র দ্বার! উহা খণ্ড খণ্ড কাটিয়া ফেলেন, 
তৎকালে তাহার কদেশ কাশ্মীরের এক স্থলে পতিত হয় । 
নেই স্থল কোন্টা তাহার স্থিরতা নাই । একারণ সমুদয় উপ- 
ত্যকৃকে সারদাগীঠ কহিয়া থাকে 1 পঞ্গিচাত্য বিভাগস্থ সোপুর 
নামক স্থানে সারদাদেবীর প্রতিমূর্তি আছে এবং কাশ্মীরী 
অক্ষরকে সারদা অক্ষর কহে। 

যকালে খ্যাত্যাপন্ন পাগুবেরা ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ড 
পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন "তাহারা এই স্থলে 

কিয়ংকাল বাদ করিয়া যে সমুদায় কীর্তিকলাপ স্থাপন করেন, 
অদ্যাপি তাহার অনেক ভগ্নাবশেষ আছে এবং কোনো কোনো 

স্থানে তাহাদিগের নির্দিত দেবালয় অবিনষ্র রূপে দণ্ডায়মান 

রহিয়াছে । কোনো কোনো ভূতত্ব-বেভ। প্রতিপন্ন করিয়াছেন, 
যে, কাশ্মীর মনুষ্যের আদিম স্থান ছিল এবং এই স্থান হইতেই 

মনুষ্য-আ্োত প্রবাহিত হইয়! পৃথিবীর অপরাপর অংশে প্লাবিত 
হয়। প্রত্যুত,. অতি প্রাচীন কালাবধি যে ইহা মনুষ্যের বাস- 
স্থান হইয়৷ আসিতেছে, তাহার কোনে! সন্দেহ নাই। পরস্ত 
ইহা বাসোপযোগী হইবার পুর্ববে যে এককালে জলগর্ডে নিমগ্ন 
ছিল, তাহারও সহস্র সহত্্ নিদর্শন পাওয়া যায় 

, কাশ্মীর প্রদেশের চতুঃপার্শবেষ্টিত শৈলগ্রাকার ; 
বক্রগতি-বিশিষ্ট 'অনতিবেগবান নদী; উহার অসংখ্য শাখা 
প্রশাখ৷ ; স্থির হ্দনিচয় ; উঁহাদিগের তটস্ছ নন্দনকাননসদৃশ 
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ক্রীড়া-উপবন ; চিতবিমোহন তপোঁবন ; চমতকার প্রজ্রবণ ; 
অনুপম নৈসর্গিক শোভা ; নির্মল ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ু; 

, প্রবল বাঁত্যার অদর্শন ; উর্বর! ভূমি; স্বরস ও প্রচুর খাদ্য 
' সামগ্রা প্রভৃতি নানাবিধ সৌন্দর্য ও উপাদেয়তা একাধারে 
সমাবেশ-__এই সমস্ত যেমন বিশ্বয়কর ; তেমনি কি ভূতত্ব- 
বি, কি রাঁসায়ণিক, কি প্রাচীন তত্বানুসন্ধায়ী, কি ইতি- 
হাঁসবেতা, কি পর্যটক, কি কবি, কি রসজ্ভ্ ভাবুক, কি 

ব্বভাঁব-চিত্রকর, কি রোগী, কি স্মুস্থ, কি মৃগয়ানুরাগী, কি 

ভোগবিলাসী, কি সংসারত্যাগী বিবেকী, কি ধনী, কি নির্দান, 
কি আমীর, কি ফকীর, সকল প্রকার ব্যবসায়ী ও অবস্থাপন্ন 
ব্যক্তিদিগের পক্ষেই কাশ্মীর যেমন উপাদেয়, বোধ হয়, পৃথি- 
বীর আর কোনো স্থল তেমন নহে। অপর, এখানকার সর্বন্রেই 
পুরাকালিক কীর্তিস্তম্ত বিস্তৃত রহিয়াছে_ কোনে! কোনোটী 
অভিনব বলিয়। প্রতীত হইতেছে--কোনো। কোনোটা বিনা- 
শোন্মুখ হইয়াছে-_- কোনো কোনোটী 'বা বিনষ্ট হইয়াও 
কেবল কতিপয় চিহ্ন দ্বারাই আপন প্রাচীন গৌরবের সাক্ষ্য 
দিতেছে! ইত্যাকার নান! বিচিত্র ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়। 
মানবজীবনের অনিত্যত। ও মানিক বলবীর্ষ্য ও গর্বের নশ্ব- 

রত্ব স্প্টরূপে অনুভব হইতে থাকে এবং «“ ধূলার শরীর এই 
ধুলি হবে শেষ!” এই সনাতন, সত্য ্রস্তরাক্কিত রেখার ন্যায় 

-হৃদয়ঙ্গম হয়। এই সমুদায় কীর্ভিকলাপ দেখিয়া বোধ হয়, 
মনুষ্য নটবেশে পৃথিবীরূপ নাট্যশালায় দিনকয়েকের জন্ম 
নৃত্য করিয়া. চলিয়া যাইতেছে_-কোঁথা হইতে আসিতেছে, 
আবার কোথায় গিয়াই বা লুকায়িত হইতেছে, তাঁহার'নিদ- 
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শর্নও পাওয়া যাঁয় না! পটোতোলন হইতে পট প্রক্ষেপণ 

পর্্যস্ত তাহাকে হয় স্থজনকর্তা৷ ব্রহ্ম নয় পালনকর্তা. বিষু, 

নয় লয়কারী মহেশখ্বর বলিয়! প্রতীত হয় ! 
[ সীম! ও বিস্তার ] কাশ্মীররাজ্যের উত্তর সীম! হিমালয় 

পর্বতের অন্তর্গত কারাফোরম পর্বতশ্রেণী ; ইহার পুর্বব সীমা 
তিববৎ ; দক্ষিণ সীম! পঞ্জাবাস্তর্গত ঝিলম, গুজরাত, সিয়াল- 

কোট ইত্যাদি এবং এই বিভাগের হজার ও র্লাউলপিত্তী 
ইহার পশ্চিম সীমা! | ইহার বিস্তার ৩২৭ ১৭+.হইতে ৩৬৭ 

ল্যাটিচিউভ এব ৭৩০ ২৭ হইতে ৭৯০৭ ৪০ লংগিচিউড 
পর্য্যন্ত । ইহ দৈর্ঘ্যে পূর্ব হইতে পশ্চিম সীমা পর্য্যস্ত ৩৫০ 
মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ২৭* মাইল । লোকসংখ্যা অনু- 

মান আট লক্ষ। কাশ্মীর উপত্যকা, জন্ম, ল্দাঘ, বালতী 
ইস্কারছ, ভদ্রোয়াড়, কঞ্টোয়াড় প্রভৃতি কয়েকটা বিভাগ 
কাশ্মীর রাজ্যের অন্তুভূক্তি। 

[ উপত্যকার সীমা, বিস্তার এবং লোকসংখ্যা! ] কাশ্মীর 
উপত্যক। অতি বিস্তৃত সমতল ভূমি । ইহার উত্তরে বালতী 
ব! ইস্কার্ছর প্রভৃতি জিল!। পুর্ববভাগে দ্রাস, লদাঘ, প্রভৃতি 
বিভাগ । দক্ষিণে পুচ, জন্ সিয়ালকোট প্রভৃতি এবং পশ্চিমে 
হজার! ও রাউিলপিপ্তী। ইহ! ঠৈঘে প্রায় ১৭ এক শত মাইল 
এবং প্রস্থে গড়ে ২৭ মাইল ॥ ইহার আয়তন ৪,০০০ চতুরসু 
মাইল। গত বৎসরে বর্তমান শাসনকর্তা গণনা! করিয়া দ্বেখি- 
মছেন, ইহার লোকসংখ্যা চাঁরিলক্ষ। তন্মধ্যে কেবল ৫২১০০ 
হিন্দু এবং অরশিক্ট অর্থাৎ ৩,৪৮,০০০ মুসলমান | . 
"পর্বত ] কাশ্মার সমুদ্রতল হইতে ৫,৫০০ ফিট উচ্চ 
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অন্্রতেদী পীর নাম্বী পর্ববতশ্রেন্ী ইহার চতুঃপার্থ্বে অভেদ্য 
প্রাকারের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহাকে শক্রহস্ত হইতে 
প্ক্ষা করিতেছে। উহার কোন! কোনো শুঙ্গ আট হাজার 
হইতে পনর হাজার ফিট পর্যন্ত উচ্চ এবং _সম্বংসর তুষার- 

মৃণ্ডিত। একজন হ্ুপ্রসিদ্ধ কবি লিখিয়াছেন ;--- | 

“ শৈল প্রাকার বন্ধাদিহ ন পরভয়ং, 
নাপি সর্ণাদি দংশে।, ঘর্থ্যো নৈবাতিঘোরে।, 

বিরল বিরসক্তা নৈব পানাশনানাম্ | 

'নৈব জ্ত্রীণাম্ কঠোরা রতি$ ” ইত্যাদি । 

এই শৈল সমুদাঁয়ের তলদেশ হইতে যত উর্ধে গমন করা 
যায়, ততই বিবিধ প্রকার খতু এবং তছুপযোগী উদ্ভিজ্জ, শস্ত 
ও ফল মুলাদি.দেখিতে পাঁই। জাঁবার কোনো কোনো স্থলে 
এক স্থানেই সমুদয়ের একত্র সমাবেশ আছে। অধিকাৎশ পর্বব- 
তের শিখরদেশ স্থবিস্তুত এবং নান! বর্ণের পুষ্প ও মনোহর 
তৃণাচ্ছাদিত বলিয়! সাতিশয় রম্য । উহাকে মর্গ অর্থাৎ ক্ষেত্র 

কহে। উহাদের মধ্যে গুলমর্গ, সোণামর্গ গুভৃতি কয়েকটা 
সর্বাপেক্ষা উদ্কৃ। এই শিখরভূমিতে নিরীহ পার্ববত্যজাতি 
নির্ভয়ে ও পরম স্বখে বাস করে । গো, মেষু, ছাগ ও অন্ব 

উহ্বাদের ধনসম্পত্তি। সে ধনে কেহই লোভ করে না এবং 
তাহারাও অমতলবাসীদিগের এশ্বর্য্যের প্রতি লোভাকৃষ্ট দৃষ্টি 
নিক্ষেপে রত নয় 

[জল ও স্থল] ইহার স্থল অপেক্ষা জলভাগ অধিক । 
কোনো! অত্যু্চ পর্ববতশুঙ্গ হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন 
কাশ্মীর প্রদেশটা জলে ভাসিতেছে। বিতস্তা নদী ইহার মধ্য 
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দিয়! প্রবাহিত; চারিদিকে উহার কৃত্রিম শাখা বিস্তারিত রহি- 
য়াছে; উলর প্রত্ৃতি হ্রদ সকল স্থবিস্তুত বিশান বক্ষঃ উন্নত 
ভাবে দেখাইতেহে ; সফেদ! নানী বৃক্ষশ্রেশী, গগনস্পর্শ করি- 
বার নিমিত মস্তকোত্তোলন করিয়। আছে; চেনার বৃক্ষ বট 
বৃক্ষের ন্যায় বাহু বিস্তার পুর্ববক নিকটস্থ তরুগণকে আলিঙ্গন 
করতেছে; মধ্যে মধ্যে হরিছর্ণ ক্ষেত্র, ক্ষুত্র ক্ষুদ্র লোকালয় 
এবং মনোহর উপবন দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় শোন্ভমাঁন হইতেছে; 

দেখিতে অতি রমণীয় ! | 
[ নদী] বিতস্ত। নদী-যাঁহাকে গ্রীকের! হাইডাস্পিস, 

নামে খ্যাত করিয়াছে এবং মুসলমানের! বিহু ও ইংরজের! 
বঝিলম কহিয়! থাঁকে__সেই বিতস্ত। কাশ্মীরের পূর্ববপ্রান্ত হইতে 
উৎপন্ন হইয়! নানা শাখা গ্রশাখা ও করদ নদী সমন্বিত! হইয়! 
উপত্যকার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত গমন করিয়া 
প্রবাহিতা হইতেছে । ইহার উৎপত্তি স্ক্স অনেকে অনেক 

প্রকার কল্পনা করিয়। থাকেন। পরক্ত পুর্ববভাগস্থ স্থপ্রসিদ্ধ 
বৈরনাগ নামক উৎসের প্রায় অর্ধ ক্রোশ দুরে তিনটা উৎস 

আছে। এই তিনটা উৎসের পরস্পর দূরতা৷ অস্,ষ্ঠের অগ্র 
ভাগ হইতে তর্জজনীর অগ্রভাগ পর্ধ্যস্ত পরিমিত স্থান। একারণ 

উহাকে বিৎবিথর অথবা! বিতস্ এবং নির্গত জলসোঁতকে 
বিতস্তা বা বিহৎ কহিয়! থাকে । এ জলধার! যতই নিম্ভাগে 
আসিয়াছে, ততই বৈরনাগ, অনস্তনাগ, আচ্ছাবল, কুক্ড়নাগ, 
কৌঁশানাগ প্রভৃতি অতি স্থন্দর সুন্দর উৎস হইতে জলপ্রবাহ 
নির্গত হুইয়। উহার অবয়ব বৃদ্ধি করিয়াছে এবং অবশেষে বৃহৎ 

নদীর আকারে পরিণত হইয়াছে ।, 
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বিতস্তা নদী ক্রমাগত উত্তরপুর্ববাহিনী হইয়! উলরহদের 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত পরে দক্ষিণবাহিনী হইয়া পশ্চিমপ্রান্তস্থ 
ধারমূল! নামক জনপদ অতিক্রম করিয়া ভয়ঙ্কর ঘুর্তিতে উপ- 
ত্যকা পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া গিয়াছে। কিন্ত এই নদী যতদূর 
পর্থ্যস্ত উপত্যকার মধ্যে আছে, ততদুর সর্বত্রই ইহার মূর্তি 
অন্তি শান্ত। ইহাতে কোনোপ্রকার হিংসু জলজজ্ত নাই । 

আবণ ও ভাদ্র মাসৈ গ্রায়' প্রতি বৎসর ইহীর ভয়ঙ্কর জলো- 

চ্ছাস হইয়! দেশের অনেক অনিষ্ট ঘটায়'। উহা! মধ্যে মধ্যে 
এমন শোকাবহ ও অনিষ্টকর হয়, যে,যিনি কখনো উহা! দেখি- 
য়াছেন, তিনি অনেককাল পর্য্যস্ত ভুলিতে পারিবেন না । তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে এইরূপ একটা ভয়াবহ জলোচ্ছাাসের বিবরণ বর্ণনা 
করা যাইবে । ' 

বিতস্ত। নদী উপত্যকার মধ্যে ব্রিং, লিদ্দর, মিন্দ, পোড়া! 
প্রভৃতি অনেক পার্বত্য নদীর সহিত সংমিলিতা৷ হইয়াছে । 

[ সেতু |] উপত্যকামধ্যস্থ সমগ্র গতিতে ইহার উপর 
১৩টা কদল অর্থাৎ সেতু আছে। ইহারা কাষ্ঠনিন্িত। এতন্মধ্যে 
৭ টী ঞ্ীনগরের সীমান্তর্গত । সেতু নিন্মীণ করিবার রীতি.এই 
রূপ;_ প্রথমে নদীগর্ডে স্থল .ও বৃহৎ বৃহৎ খু'টা প্রোথিত করিয়। 

ত্রিকোণ ভূমি বেষ্টন করে। ইহার শিরঃকোণ সোঁতের দিকে 
রাখে । খুঁটী সমুদায় 'নদীতল হইতে প্রায় ৬ হস্ত উচ্চ করিয়! 
থাকে । এইরূপে যে ভ্রিকোণ গর্ত হয়, উহার তিন পার্থ তক্তা 
দিয়া আচ্ছাদন করিয়া বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা গর্ভ পুর্ণ করে। 
ইহাই স্তম্ভের বনিয়াদ অর্থাৎ মূল হইল। পর দে-দার কাষ্ঠের 
খু'টা প্রায় অর্দ অর্ধ হস্ত দুরে সাজায়! দেয় এবং তাহার উপরে 
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এড়োএড়ি ভাবে আবার খুষটা স্থাপনা করে। খু'টীর ছুই অন্ত 
কাষ্ঠের কঠিন কীলক দ্বারা নিন্মভাগস্থ খুটার অন্তের' সহিত 
আবদ্ধ। নিম্নভাগস্থ স্তবক জপেক্ষা উপরিভাগের স্তবক ক্রমশঃ: 

চৌঁড়া করা হয়। এইরূপে স্তস্ত সমুদায় কিছু উচ্চ হইলে বৃহৎ 
রৃহৎ লম্বা কাষ্ঠ দারা পরস্পরের শিরোদেশ সংযুক্ত করে এবং 
তছুপরি তক্া বা সুক্গন সুক্ষ কাষ্ঠথণ্ড বিছাইয়! দিলে দেতু 

ত হইয়া গেল। কোনো কোনে সেতুর উপরিভাগ মৃত্তিকা 
বা গুক্ক ভৃণ দ্বারা আরূর্ত এবং পথিকদিগের বিপদ নিবাঁরণার্থ 
উভয় পার্থ রক্ষণ (রেলিং ) আছে। 

ডাক্তার ইন্দ আপন “ কাশ্মীর হ্যাগুবুক ” নামক পুস্তকে 

এই সমুদায় সেতুর যে তালিকা দি""হুন, তাহা এস্থলে উদ্ধত 
করিলাম। 
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[ নৌকা ] নৌকাই নাবিকদিগের গৃহ ও বাটা। 
উহার! ইহাতে দিন যামিনী অতি স্থখে থাকে । অনেকের 
অপর কোনো! গৃহ নাই- পুত্র কলত্রাদি লইয়া ইহাতেই'চির- 
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কাঁল বাস করে। বালিকা, তরুশী এবং প্রাচীনারাও ভরণী 

বাহন করিতে অতিশয় নিপুণ! | এখানকার নৌকা আমাদের 
দেশীয় নৌকা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । আকারানুসারে ইহাদিগের 
নানাবিধ নাম । তন্মধ্যে শিকারী ও ডুঙ্গ| প্রসিদ্ধ এবং পর্য্য- 
'টক্দিগের ব্যবহারের উপযুক্ত । একারণ, কেবল এই রী 
প্রকারেরই কিছু পরিচয় দিতেছি । 

শিকারী সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে ২৫হাত, প্রতস্থ ২।* হাত এবং 

ধৃতীরতায় ১ ফুট । ইহার মধ্যস্থলে অর্থাৎ আরোহীদিগের 
বসিবার স্থানের উপরিভাগে হোগল। দিয়! ছাওয়া । ইচ্ছা- 
নুসারে এই ছাদ উঠাইয়! লওয়া যায়। বৃষ্টি ও আতপ 
হইতে রক্ষা! পাইবার জন্য ইহাতে কয়েকটী হোগলার পর্দা 
লম্বমান থাকে । যে দাড় দ্বারা ইহা চালিত হইয়! থাকে, 
তাহাকে চাঁপপা কহে। চাপ্পা আমাদের দেশীয় দাড় অপেক্ষা 
অনেক ক্ষুদ্র- মিষ্টাম্মাদি পাঁক করিবার তান্কু, অপেক্ষা! কিঞ্চিৎ, 
রহ! ইহা নৌকার সহিত কোনে! রজ্জ, দ্বারা বন্ধনীকৃত না 

হইয়া খাহকগণ অসংলগ্ন হস্তে চালিত করে । এখানকার 
কোনে। তরণীতে কর্ণ নাই। পশ্চাস্ভাগে একজন চাপ্প! দ্বার! 
কর্ণের কাজ করে। আরোহীদিগের অভিলা ষানুসাঁরে শিকারীতে 

তিনহইচে দশ জন পর্ধ্যস্ত বাহক নিযুক্ত হইয়! থাকে । ইহাতে 
কোমলাঙ্গী বাহিক থাকে না প্রত্যেক নাবিকের মাসিক 

বেতন তিন টাকা এবং নৌকাভাড়া এক টাঁকা মাত্র। পরস্ত 
নগরের বাহিরে লইয়৷ গেলে এতব্যতীত প্রত্যেককে প্রত্যহ 
এক আন! করিয়।.খোরাকী দিতে হয়। 

শিকারী-প্রমোদ-তরণী। এতদ্দার! সকলেই জীনগর এবং 
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সনিধি স্থান সমুদায়ে প্রত্যহ বিচরণ করিয়া/ থাকে । . এ 

কারণ পধ্যটকেরা তথায় উপনীত হইয়াই ইহ! নিযুক্ত 
করেন। * . 

ডূঙ্গা দুরপরিভ্রমণের উপযোগী এবং ইহাই মাঝিদিগের 
( ইহাদিগকে কাশ্মীরী ভাষায় হাঝি কহে) বাসখৃহ। ইহা 
সাধরণতঃ প্রায় ৪০ হাত দীর্ঘ, ৪ হাত প্রগস্ত, এবং দেড় হাত 
গভীর। ইহার উপরিভাগ হোঁগল! দিয়া ছ1ওয়া এবং ইহা- 
তেও হোগলার পর্দা আছে। ইহার শেষাদ্ধভাগে হীঝির! 
সপরিবারে বাস করিয়! থাকে এবং অপরাদ্ধে ভ্রমণকারী আপন 
দ্রব্যসস্তর ও ভৃত্য সমভিব্যাহারে অতি স্থথে থাকিতে পারেন। 

ইহাও চাঁপ্প। দ্বারা বাহিত হয় এবং রমশীগণও চালনা করিয়া 
থাকে । অতি দূরে যাইতে অথবা নৌকাবাস পক্ষে এই নৌকা! 
বিশেষ উপযোগী এবং নিতান্ত প্রয়োজনায়। অনেক কাশ্মীরা 
পণ্ডিত এইরূপ তরণীযোগে কর্মস্থানে আইদে এবং ভোজন- 
কালে গৃহে প্রতিগমন না করিয়! ইহাতেই রন্ধন এবং আহা- 

রাদি ক্রিয়। সমাপন করিয়! থাকে । 

মহারাজার কতিপয় অতি স্থদৃশ্য তরণী আছে। নির্্পাণা- 
ছুমারে ইহ! পরিন্দা-( পক্ষী) চকোয়ারি (চতুক্ষোন) বাগ্ণী 
(গাড়ী) প্রভৃতি নামে খ্যাত এই সমুদায়ে নাবিকদিগের 
বসিবার স্থান এত দীর্ঘ, যে, এককালে ন্যুনাধিক ৫০ হইতে 
৮* জন নীবিক চাপ্পা মারিতে থাকে এবং তখন তরী তীর- 
বেগে গমন করে। | 

[হ্রদ] কাশ্মীরে চারিটা প্রসিদ্ধ হ্রদ.আছে। প্রথম ডল্. 
অর্থাৎ নাগরিক. হ্ুদ। ইহা! শ্রীনগ,রর উত্তরপূর্ববভাঁগে এবং 
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অর্ধ ক্রোশ দূরবর্তা। চুঁটকোল (চট-_আঁপেলী ফল এবং 
কোল-_খাল)ন'মী খাল দ্বার! ইহা বিতস্ত! নদীর সহিত সংমি- 
লিত। দ্বিতীয় আঙ্ার। ইহা! উন্তরভাগে এবং প্রায় একক্রোশ 
দুরে । নালামার খাল ছাঃ ইহা ডলের মহি হ সংযুক্ত । তৃতীয় 

মানন্বল | ইহা পশ্চিমদিকে এবং স্থলপথে প্রায় পাঁচ ক্রোশ 
এ৭২ জলপথে ন্যুনাধিক আট ক্রোশ। ইহা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র 

বটে, কিন্তু রমণীয়তা পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ । চতুর্থ উলর। ইহা। 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং বিতস্ত| নদী ইহার মধ্য দিয়। বাহিত 

হইতেছে । ইহ! উত্তরপ-্চম প্রান্তে এবং স্থলপথে ১১ ক্রোশ 
এবং জলপথে ১৫ ক্রোশ। 

এই ভ্ুদ চতুষ্টয় উপত্যকার সমতল ভূমিতে স্থিত ; এত- 
দ্যতিরেকে আরো কয়েকটী পর্বতোপরি অধিত্যকায় অধিষ্ঠিত 
আছে। উহাঁদিগকে পার্বত্য হ্দ নামে বাচ্য করা যাইতে 
পারে। যেহেতু অধিষ্ঠানভূত গিরি ব্যতীন্ত উহার! পর্ববত- 
মালায় পরিবেষ্তিত । উহাদিগের মধ্যে কোশানাগ, শেষনাগ, 
এবং গঙ্গাবল প্রধান। যথাস্থলে উ্থ্দের রিনি করা যাইবে । 

[উৎন'] অপর, এন্থলেক্টীটিতির গাত্র ভেদ করিয়] 
অথবা পৃথিবীর অন্তর্ভীত হইতে যে কত উৎস নির্ঘত হইয়াছে, 
তাহার সংখ্য। কর! ঘায় না৷ তন্মধ্যে এই কয়টা পরম 
স্বন্দর ;-বৈরনাগ, অনীস্ততন্গ,; বায়ন, গমাচ্ছবল, কুকুড়নাগ 

এবং রিৎবিথর। শেখোন্ঞটা বিতস্তা নদীর উৎপত্তি স্থান । 
ইহারা পুর্ব বিভাগে স্থিত) সুতরাং তব্্ণনান্ুষঙ্গিক ইহাদের 
আকৃতি ও প্রকৃতি বর্ণন! কর্মীতঃ পাঠকমগুলীর কৌতুহল পরি- 
তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইব । 
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[ খতু পরিবর্তন ] কি ইতিহাসবেন্তা, কি ভ্রমণকাঁরী, 
থিনি কাশ্মীর সম্বন্ধে লেখনী খঞ্চালন করিরাছেন, তিনিই 
“ইহাকে ভূম্বর্গ বলিয়! বর্ণনা! করিয়। গিয়ছেনা প্রত্যুত, এখানে 
যেরূপ সৃষ্টির রমণীয় শোভা অলৌকিক নৈদর্গিক ব্যাপার, 
স্বাস্থ্যকর জলবায়১ কৃত্রিম মনোহর উপবন এবং স্থলভ অথচ 

স্ুস্বাছু আহারীয় দ্রব্য, তাহাতে ইহা! ব্বর্গ ভিন্ন অপর কোনো! 
শব্দে বাচ্য হইতে পারে না । বসন্তাগমে ঘখন বরফ দ্রবীভূত 
হইতে আর্ত হয়, তখন স্থষ্টির কি বিচির শোতা ! তুষার" 

মণ্ডিত পাদপগণের শাখা যেম। তুষার হইতে মুক্ত হইতেছে, 
অমনি উহাতে পুষ্প ফুটিয়। উঠিতেছে-_যেদিকে নয়ন উন্দীলন 

কর, সেই দিগেই দেখিতে পাইবে প্রকৃতিদেবী পুষ্পপরিচ্ছদ ধারণ 
করিয়া রহিয়াছেন | বৃক্ষগণের আপাদমস্তক কুগ্মাচ্ছাদিত-_ 

প ত্রর লেশমাত্রও নাই (ফুল শুক্ষ হইয়া! পতিত হইলে পর 
পত্র উদগম হয় ); মন্দ মন্দ মলয়সমীরণ বহিতেছে ; শীতের 
নিদারুণ শ্রভাবে মধু-ক দ্বিজগণের কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, এখন 
বসন্তাগমে তাহার! বৃক্ষশাখায় বসিয়া মুক্তম্যরে গান করিতেছে; 

বহুদিনের পর প্রিয়সমাগম লাভ করিয়া মধুকর মতভাবে এক 

পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গুণ গুণ রব করিয়া বেড়াইতেছে__ 
দেখিলে বোধ হয়, যেন বসম্তরাজ দোর্দণ্ড ইংরাঁজদ্িগের শাসন- 
ভয়ে হিন্দুস্থান হইতে পলায়ন ঝঁরিয়! এই স্থানেই বিরাজ করি- 
তেছেন! প্রত্যুত এখানে বৈশাখ মাস হইতে কার্তিকমাস পর্য্যস্ত 
সাত মাস বসন্ত। ৃ 

এদেশে শীতকালে যে পরিমাণে বরফ পড়ে, তদনুসারেই 

ধসন্তের সমাগম হয়। অর্থাৎ কোনে বৎসর..ঘল্প পরিমাণে 
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তুষারপাত হইলে, তৎসখুদধায় চৈত্রমাসের প্রারস্তেই দ্রেব হইয়া 
শী্র শীঘ্র বসন্তের উদয় হয় এবং অধিক পরিমাণে পড়িলে সে 
সমুদায় দ্রেব হইতে সম্পূর্ণ চৈত্রমাস লাগে; সুতরাং সে বৎসর 
বৈশাখ মাঁস ব্যতীত বস্প্তের আবি9ভাব হয় না। কথিত আছে, 
এক দময়ে দিলীশ্বর জেহার্গির বাদ গাহ রাজকার্ধ্যানুরোধে বসন্ত 
কালের প্রারস্তে কাশ্মীর উপস্থিত হইতে পারেন নাই। 
তাহাতে. তিনি তথাকার প্রধান কর্মচারীকে এই অভিপ্রায়ে এক 

পত্র লেখেন, যে, যেন বসন্তরাজ তাহার আগমন প্রতীক্ষা 

করে-_ তাহার পদ্ার্পণের পুর্বেব যেন কোনে! মতে বসন্ত আবি- 
ভূতি না হয়! চতুর কর্মচারী এই পত্রের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়। 
চতুষ্পার্খস্থ পর্বত হইতে রাশি রাশি বরফ আনাইয়া 
সমুদায় ক্রীড়া উপবনের পাদপসমূহ তদ্দীরা ,আবৃত করিয়া 
দিলেন। সুতরাং পুষ্প উদগত হইতে পারিল না । পরে 
যখন বাদশাহ কাশ্মীরে উপনীত হইলেন,স্চখন বৃক্ষাদি হইতে 

তুযাররাশি উন্মোচন করিয়। দিলে বসন্তরাজ পুষ্পসেনা সম- 
ভিব্যাহারে স্বীয় মোহনমূত্তিতে আবিভূত হইলেন ! 

 অর্ববাদৌ বেদমুক্ধ নামক বৃক্ষের পুষ্প প্রস্ফ.টিত হইয়া 
থাকে । ইহা ঈষৎ হরিদ্র। আভাযুক্ত শুর্ুবর্ণ। পরে একা- 

দিক্রমে যে সমুদায় পুষ্প বিকসিত হয়, তাহাদের সংখ্যা 

করা যায় না। যেদিকে নিরীক্ষণ কর] যায়, নানাবর্ণের সুগন্ধ 

পুষ্প দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া অতুল আনন্দ উৎপাদন করে। 
এখানে পুষ্পগুচ্ছ (ফুলের তোড়।) প্রস্তুত. করিতে হইলে 
এক রৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ভ্রমণ পূর্বক পুষ্পচয়নক্লেশ 

লইতে হয় নাঁ-একবার মাত্র হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক খন্ম.স- 
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বর্তী পুষ্পরাশি উৎপাটন 'করিলেই অতি স্ন্দর পুষ্পগুচ্ছ 
প্রস্তুত কর! যায় । 

আঁবাঁর মনোহর বাদামপুষ্প গুল্ফটিত ইইলে আর এক 
নূতন শোভা! তখন কাশ্মীরীদিগের আনদ্দের আঁর সীম 
থাকে না । কি সধন, কি নির্ধন, কি যুখা, কি বৃদ্ধ, কাশ্মীরী- 
মাত্রেই আপনাঁপন ভবন পরিত্যাগ পূর্বরক কন্তুরা *% পক্ষীর 
পিঞার হস্তে করিয়া হরিপর্বতত নামক স্থানে গমন করে। তথায় 
বাদামর্ক্ষ প্রচুর । উহারা কোনো বুক্ষণাখায় পিগ্ুর স্থাপন 

করতঃ মস্তক হইতে উষ্কীষ অবতরণ পূর্বক তাহার নিম্বদেশে 
উপবিষ্ট হয়। এবং যৎকাঁলে কস্তরা মনোহর নৃত্য ও স্থললিত 
স্বরে গাঁন করিতে থাকে, তখন উহারা প্রীতিপ্রফুল্পমনে কৃত- 
জ্ভতা-সুচক বিভূগুণ গান এবং মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করে। 

প্রত্যুত, তখন প্রকৃতির যেরূপ রমণীয় শোভা, তাহাঁতে নরাধম 

নাস্তিকের পাষাঁণীস্তঃকরণেও নিত ঈশবরপ্রোষ প্রতিভাত 
না হইয়া যায় না ! 

জৈোন্ঠমাস সমাগত হইলে “জেস্মিন। পুষ্প বিকসিত হয়। 
ইহার বর্ণ আকাশের সদৃশ বলিয়া! এখানকার লোকে ইহাঁকে 
“হি আস্মান+ কহিয়া থাকে । ইহা প্রস্ফটিত হইয়! গেলে 
পুষ্প শোভার একশেষ হইল । খতুরাঁজের পুষ্পসেনানী মধ্যে 
ইহা সর্ফশেষ এবং সব্বশ্রেষ্ঠ ঝলিয়' ই বোধ হয়, ইহা এত 
মনোহর | সুখময় বৈশাখ মান অবসান হইল দেখিয়াই যেন 
মনোছুঃখে পুষ্পগণ একাদিক্রমে বৃক্ষ হইতে পতিত হইতে 

কাম্মীরীর1 ইহাঁকে * হাঁজার দন্তাঁন " কহিয়া খাকে। ইহা দেখিতে 
ঠিক গাংশালিকের ন্যায় । ইহার স্বর অড়িশর মধুর ও চিত্ত-গ্রফুল্পকর। 
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থাকে । এমন সুন্দর কুম্বমরাশির ভূমি-শষ্যা ভাল দেখায় না 
বলিয়াই প্রকৃতি দেবী হরিদর্ণ দুব্বদলের গালিচা বিছাইয়! 
দেন। পাঁদপর্সমূহ একে তো শ্রীত্রষউ হইল, তাহাতে আবার 
পাঁছে অন্য কোনো অনিষ্ট ঘটে, এই আশঙ্কায় পল্লব রূপ 
সহজ্র সহত্র অঙ্গলি নির্গমন পূর্বক কৃতাঁঞ্তলিপুটে ঈশ্বরের 
স্তুতিবাদকরিতে আরস্ত করে । 

আষাঢ় মাস সম'গত। ফলগ্রদ বৃক্ষ টিরিন্র 

হইতে লাগিল। শস্তক্ষেত্র হরিদ্বর্ণ শস্তে পরিপূরিত -তদ্বপরি 
স্বমধূর পবন-হিল্লোল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, দেখিতে 
অতি রমণীয় । 

এখানে শ্রীত্ের লেশমাত্রও নাই বলিলেই হয় ! ষকালে 
আমাদিগের বঙ্গদেশে প্রচণ্ড মার্ডগু-তাঁপে কলেবর দগ্ধ হইতে 
থাকে--ধরের বাহিরে পার্দবিক্ষেপ করা এক প্রকার ছুঃসাধ্য 
হইয়া উঠে-ঘর্শবার্ি, এক দণ্ডের জন্য নিবারিত নয়_ 
স্থশীতল শীতলপাঁটা, সুগন্ধ খস্খসের টাটী ও অবিশ্রান্ত ব্জন 
কিছুই শ্রাস্তি দন করিতে পারে না__তৎকাঁলে এখানে দিবা- 
নিশি মলঘ্বানিল মন্দ মন্দ হিল্লোলে গাত্র স্সিগ্ধ করিতে থাকে । 
দিবাভাগে সাধারণ ও লঘু বস্ত্রা্দ ব্যবহার করিলে শরীর প্রফুল্প 

হয়। কিস্তুরাত্রিকালে লেপ" প্রভৃতি শীতবন ব্যবহার না 
করিলে চলে না। 

আফা মাসের শেষভাগে এবং শ্রাবণ মাসের প্রারস্তে 
কোনো কোনো দিন ছুই প্রহরের সময় সুর্যের তেজ কথঞ্চিৎ 
প্রথর বোঁধ হয় মাত্র । তখন কচিৎ উত্তাপ উর্ধ সংখ্যা ৮৫ 
ডিগ্রী পর্ধ্স্ত হইয়া! থাকে। কিন্তু তৎকালে কোনো চেনার 
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বৃক্ষতলে উপবেশন করিলে বা নদীর উপরে নৌকারোহণে 
বেড়াইলে অমনি শরীর শীতল হয়--বৌধ হয়, যেন .ভুযারে 

অবগাহন করিতেছি । এমন সময়ে প্রায়ই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন 
হইয়া বারিধারা পতিত হওতঃ গ্রীম্মকে দূরীভূত করিয়া! দেয়। % 

. এখানে “ শ্রাবণের ধারা ৮» মাই । শীতকালে যখন বরফ 
পড়িতে থাকে, তখন তংসমভিব্যাহাঁরে অবিশ্রান্ত' বারিধারা, 
প্রবল ঝটিকা! এবং শিলাৰৃষ্টি হয়। পরন্ত সন্ৎসরে বৃট্রিপতন 
১৮ অথবা ২* ইঞ্চি হইতে অধিক নহে। 

আশ্বিন মাস আগত হইলে বৃক্ষের পত্র সমুদায় বিব্প 
এবং স্থমধুর ফল সমস্ত পরিপ্ক হয়। 

কান্তিক মাস হইতে শীতের আর্ত | তখন বায় অতি- 
শয় শীতল বহিতে থাকে । শীতকাল আসিতেছে দেখি- 
যাই যেন বৃক্ষগণ ভয়ে কম্পিত হওয়াতে পত্র সমুদায় 
একাদিত্রমে পতিত হইয়া! যায় । এই সময়ে জাফরান 
উৎপন্ন হয়। শ্রীনগর হইতে ছয় ক্রোশ দুরে পাম্পুর নামে 
এক স্থান আছে। কেবল তথায় মাত্রই এই স্বর্ণ ও সুগন্ধ 

পদার্থ জন্মিয়া থাকে । ইহার পুষ্প বিকসিত "হইলে ক্ষেত্র সমু 
দয় পরম রমণীয় শোভা ধাঁরণ করে । ইহাই কাশ্মীর প্রদেশেন্র 
শেষ সৌনর্য্য এবং ইহার বর্ণ হরিদ্রা। এখানকার সমুদায় 
সৌন্দর্য্য একাদিক্রমে অস্তমিত হইয়1 গেল, এই ছুঃখে যেন 

“৬ শ্রীনগর হইতে কিয়দ্র «গুল মর্গ” (পুষ্পক্ষেত্র ) নাঁমে এক স্থান আঁছে। 
উহা অ.তশয় শীতল ও মনোরন | এই সময় শ্রীৰগরে কিঞিৎ সুবপ্যাতপ বোধ 
হইস ভোগ-বিলাসী ব্যক্তিগণ এ স্থলে গঅম পুর্বাক কিয়গিবস 'অভিষাঁহন করে। 
হখা-স্থলে ইহার বর্ণনা করা যাইবে । 

৩ 
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বন্থমতী গীতবর্ণ। হইলেন, এমনি বোধ হয় ! এক জন পারস্থ- 

কবি লিখিয়াছেন “জাফর! রা! দিদা রায়েদ, রাহে হিন্দুস্থানে 

গেরেফৎ।” অর্থাৎ জাফরান (প্রশ্ফ,টিত হইয়া) সকলকে কহি- 
তেছে, তোমরা ' ( এস্থান পরিত্যাগ করিয়া! ) সিরাত? পথ 
ধারণ কর। 

শীতকাল আসিতেছে দেখিয়! কাশ্মীরীরা আহারীয় ড্ব্যাদি 

ংগ্রেহ এবং লমুদয় তরকারি (লাউ পর্য্যস্ত) শুকাইয়! রাখে। 

লঙ্ক(র বৃহৎ বৃহৎ মাল। কাহারে বারাণ্ডায়, কাহারো জানালায়, 

কাহারে। নৌকায় শুকাইতেছে দেখিলে স্মরণ হয় «“ যেমন 
উনুনমুখো। দেবতা, তেন্সি ঘু'টের পাঁইশ নৈবেদ্য 1” অথব' 
“ যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘ। তেঁতুল ! ৮ ফলতঃ শীতখতু 
এখানে যেমন ছুর্দাস্ত, লঙ্কা তছুপযুক্তই পাদ্য-অর্থ ! আমা- 

দের দৃষ্টিতে কশ্মীর যেন লঙ্কার মাল! ধারণ পুর্ববক ছুরস্ত 
শীতকে বরণ ও আলিঙ্গন করিবার প্জীন্য প্রস্তুত হইয়! 

রহিয়াছে ! 

কার্তিক মাসের শেষভাগ হইতে চতৃষ্পার্খস্থ পর্বতোপরি 
বরফ পড়িতে আরম্ত হয়। কিন্তু উহা! অতি সামান্য এবং 

সূর্ধ্যোত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া যায় । পৌষ মাস হইতেই প্রকৃত 
প্রস্তাবে দারুণ বরফ পড়িতে থাকে এবং সমুদায় একেবারে 

তুষারমণ্তিত হইর1 উঠে । তখন প্রকৃতি বিমল ধবলবেশ ধারণ 
করেন) দেখিতে অতি রমণীয় বন্টে, কিন্তু এস্বলে বাস করা 
অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়। পড়ে। এখানকার প্রধান মন্ত্রী স্থবিজ্ঞ 

দেওয়ান কৃপারাম. কাশ্মীর ইতিহাসে তুষারপতি সম্বন্ধে ব্ণন। 
করিয়াছেন, যে ১-- 
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« ন! বরফ অন্ত ঈঁ, কে মেবারদু সরে পীর। 
ফলকু তোফমে জনদ্ং বর২ৰয়ে কাশ্মীর ॥%? 

অর্থাৎ পীর পর্বতের উপর হইতে €য শ্বেতবর্ণ কষুদ 
ক্ষুদ্র কণিকা পতিত হইতেছে, উহা বরফ নহে; আকাশ 
কাশ্বীরের মুখে মুখাম্বত প্রদান করিতেছে যাত্র। প্রত্যুত, 

এখানে শীতকাল যেরূপ ভয়ঙ্কর ও কষ্ট প্রদ এবং যে আকারে 
তুষারপাত হুইয়া থাকে, . তাহাতে পুর্ববোক্ত কবিতা কোনো 
মতে অসঙ্গত নহে। একেতো, এক দণ্ডের জন্যও তৃষারপাঁতের 
বিশ্রাম নাই বলিলেই হয়, তাহাঁতে আবার মধ্যে মধ্যে প্রবল 
ঝটিকা, অবিশ্রীন্ত বারিধারা এবং ভয়ঙ্কর শিলাবৃগ্রি হুইয়। 
প্রলয় কালের ন্যায় প্রতীয়মান হয়! কখনে! কখনে। সুর্ধ্যদেব 
এক মাসের মধ্যে একবারও নয়নগোৌচর হন না । হুদ প্রভৃতি 

জলাশয় সমুদ্ায় একেবারে তুষারে আচ্ছন্ন হইয়! যাঁয় এবং 
কোনে! কোনে বৎসর এত পরিমাণে বরফ পড়ে, যে, বিতস্ত! 

নদী সম্পূর্ণ রূপে জমিয়! যায় । কোনো কোনে। দিন এরূপ 
শীতাঁধিক্য হয়, যে, গৃহের মধ্যে কোনো পাত্রে জল থাকিলে 
উহ! অমনি জমাট বাঁধে। এখানকার লোকে উহাকে “কটাকচু” 
কহে এবং উহার পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে পারিয়৷ সাবধান ইয়। 
সে কালে ঘরের বাহির হুওয়! কাহার সাধ্য? স্বতরাং কি 
ধনী, কি নির্ধন, সকলেই শীতকালের জন্য আহারীয় দ্রব্যাদি 
নংগ্রহ করিয়া রাথে। “ কিন্তু যার কর্ম তারে সাজে, অন্য 

লোকে লাঠি বাজে ৮ অর্থাৎ আমাদের পক্ষে অসহনীয় হই- 

লেও সে সময়ে কাশ্মীরী লোকেরা স্থখসচ্ছন্দে বাঁস করিয়! 
থাকে । তাহাদের কাহারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়! দেখ,স্থানে 



২০ চিনি: “কুসুম 

স্থানে অগ্নি স্বলিতেছে, মকলের বক্ষে এফ এক কাকড়ি* বহি 
যাছে, প্ুরুষমণ্ডলী- শাল বুনিতেছে- এবং কামিনীগণ' সূচিকা 
দ্বারা! ধীরে ধীরে শালের টুপি, হাসিয়া, কু, গলাবন্ধ প্রভৃতি 
শিল্প কর্ম করিতেছে । | 

এই সময়ে স্থপ্তির শোভা অতি বিচিত্্র। বরফ পড়িবায় 
কিছু দিবস পুর্বেব যে শিশিরপাত হইয়া! থাকে, অতি প্রত্যুষে 
উহ! দেখিলে সহসা বোধ হয়, যেন কেহ চূর্ণ বিছইয়| রাখি- 
যছে। উহা সংগ্রহ কর, বরফকণীর ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। 
এই রূপে কিছু দিবস অতীত হইয়া পরে নারিকেল চূর্ণ 
আকারে বরফ পড়িতে থাকে । নীহারপাত হইবার পূর্ব্বে 

শীত অত্যন্ত প্রবল হয়। কিন্তু পতন হইয়! গেলে আর 
সেরূপ নয়। তখন অতি আনন্দজনক মধুর শৈত্য অনু 
ভূত হইতে থাকে । এমন সময়ে নিদ্রা হইতে গাত্রোখান 
করিয়! দেখ, প্রকৃতি রজতবেশে শোভা াইতেছেন। চারি 
দিগস্থ গিরিশ্রেণী আপাদমস্তক রজতমণ্ডিত-মহীরুহ সমুদয় 

ইতিপূর্বে বিগলিত-পত্র হুইয়! শুল্ক ও শীর্ণভাবে দগ্ডায়মান 
ছিল, এক্ষণে বোধ হইতেছে, যেন রৌপ্যের বৃক্ষনিচয় দঁড়া- 
ইয়া রহিয়াছে--গৃহের ছাদ, বাটার প্রাঙ্গণ বন্ধুর ও অবন্ধু্ 
ভূমি, নদীর ঘাঁট, নৌকার ছাত, যেদিকে নিরীক্ষণ কর, সক- 
লেই যেন রৌপ্যময় মনোহর শুত্রবেশ ধারণ করিয়াছে-_এমনি 
*কাঁকড়ি আমাদ্িগশের দেশীয় অগ্জি-সেবন করিবার মালস।া মাত্র । কিন্ত ইহ! 

অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র এবং ইহার চাঁরিপাশ্ব্বাখারি দিয়া ঘোনা এবং সুখ 
অপ্রশস্ত । আবাঁলবদ্ধ বনিতা সকলেই ইহ] সম্ব্নরকাঁল ব্যবহার করে এষং 

গ্রীবা হইতে বক্ষঃস্থল পয ণভ্ত বালাইয়। দেয়। এ কারণ, কাশ্মীরা মজেরই 
বঙ্গংস্থলে পোড়া দাগ আছে। 



দাইধবং অনি, ফেপৃথিবীষণ্তলৈ-ক্তেম 
' হইতে পায়ে না। গামা রাটেরারনের উলিনিরি। ছাদ 
"হইতে যে ঝুলিতে থাকে, তাহার রমণীয়ন্ত। প্রকাশ করিবার 
, শার্নশই | বিগত ঘৎসরে. কোনো! গুণবতী বিদূষী বঙ্গমহিল! 
পৌন মাসের শেষভাগে আপন জনৈক! প্রিয়তম! বয়স্যাকে 
কাশ্মীর হইতে যে একখানি প্রণয়-গর্ভ পত্রিক! লিখিয়াছিলেন, 
তাহাতে নীহারপাঁত সম্বন্ধে যে কয়েক হ্থললিত পংক্তি 
লিখিত ছিল, পাঠকবৃন্দের গোচরার্থে তাঁহা এস্থলে উদ্ধৃত 

না করিয়! নিরস্ত হইতে পারিলশম না! । তিনি লিখিয়াছেন ;-- 
“ পীর পাহাড়ের বরফ দেখিয়াছ, এক্ষণে যদি একবার কাশ্মী- 
রের বরফ দেখ, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবে । এক্ষণে কাশ্মীর 
দেখিতে অতি স্্ন্দর হইয়াছে । চারিদিক কেবলই ধবলা- 
কাঁর। ছাদের উপর হইতে কাচের নলের ন্যায় বরফ ঝুলি- 
তেছে। ভাঙ্গিয়! দেখ, ঠিক যেন কাচের নল! তাহাঁও দেখিতে 

খুব স্থন্দর ৷ রাত্রিকালে কোনে। ঘরে ঘটা কিম্বা বাটা করিয়! 
জল রাখিলে তাহা! জমিয়! বরফ হইয়া থাকে । এই সকল 
বরফের কারখান! দেখিয়! তোমাদের জন্য অতিশয় মন কেমন 
করে। তোমরা কাশ্মীরে আসিয়! বরফ দেখিতে পাইলে না, 
ইহ! বড় ছুঃখের বিষয়। আমার ইচ্ছা হয়, যে, তোমাদের এক 
বার কাশ্মীরের বরফ' দেখাই ।” প্রত্যুত নীহারপাতের সমুদায় 
কারখানা এমনি রমণীয়ই বটে । ্ 

শীতকালে চা এবং মাংসই প্রধান খাদ্য সর্ধবজীব-পালক 
ঈশ্বরের আশ্চর্য্য পাতৃত্ব গুণে একেতো৷ এই শীতপ্রধান দেশে 



হ্হ্ কাম্মীর-ফুুম । 

মেষ ( কাশ্মীরী হুম্ব! ) প্রভৃতি নানাবিধ পশুর প্রাচ্র্যা, 
তাহাতে আবার কেবলমাত্র শীতকালেই কতিপয় জলচর পক্ষী 
প্রচুর পরিমাণে” পাওয়া যায় । কোনো কোনে! দিন কিঞ্চিত 
পরিক্ষার হইলে লোকে জলাশয়ে গমন পুর্ববক .তৎসমুদ্ধয় 
সকার করিয়া! লইয়া আইসে | এ সময়ে ম্বণাল ভিন্ন কোর্ট! 
কার তরকারী পাওয়া যায় না। কাশ্মীরীরা ইহাকে “নজর” 
7 £ এবং রন্ধন পূর্বক আহার করে। 
/ [জলবায়ু] এখানকার জলবায়ু যেরূপ স্বাস্থ্যকর, বোঁধ 
হয়, পরথিবীর অপর কোনে। স্থানে এরূপ নাই। বিতস্ত! নদীর 

জল অতিশয় নির্মল ও স্বাছু। হুদ সমূহের জল এরূপ স্বচ্ছ, 
যে, দশ হাত জলের নীচে মধস্তগণ ক্রীড়া করিয়া! বেড়াই- 
তেছে, স্পষ্ট লক্ষ্য হয় । এতদ্যতীত যে সমুদয় অগণ্য উৎস 
ও নির্ঝর আছে, তাঁহা্দিগের জল সাতিশয় পুষ্টিকর এবং 
এমন শীতল, যে, জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ়মাসেঞ্জান করিলেও বোঁধহয় 
যেন দত খসিয়া পড়িল। এখানে শ্রীত্ম ও ধূলা৷ আকাশকুন্থ- 
মের ন্যায় অলীক । স্তরাং পাঠকগণ বিবেচন! করিয়! দেখুন, 
এখানকার বায়, কিরূপ নির্ধলঃ শীতল এবং স্বাস্থ্যকর ৷ 

এখানকার জল ও বাঁয় এতন্রপ বলিয়! এখানে যেরূপ শাল 

প্রস্তত হয়, এমন আর কোনে স্থলে হইবার নহে । ( যথা- 

স্থলে তাহার বর্ণন। কর! যাইবে ) একজন পাঁরস্য-কবি এতৎ 

সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;-- 
..& হর.সৌক্তা যানে কে ব কাশ্মীর দরায়দ। 

গার. সুরগে কাবাব, অভ্ত.কে বা বলোৌপর.আয়েদ.॥॥ ” 

' অর্থাৎ « যদি কোনে দগ্ধীভূত জীব কাশ্মীবে আইসে, 
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তাহা হইলে সে জীবন প্রাগু হয়। অধিক কি, কাবাঝ, 
কর! মাংসখণ্ড এখানে আসিলে তাহার পক্ষ উদগত "হইয়া 
অতি শীঘ্র পক্ষীর আকারে পরিণত ও সজীব হইয়৷ উঠে ৮ 
এত্যুত, এখানকার জলবায়, এতাদৃশই বটে |, 
, -[কৃষি ও উদ্ভিজ] এখানকার ভূমি অতিশয় উর্ববরা | পর্বব- 
তেরশাত্রে যে সমুদায় শস্যক্ষেত্র আছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য 
হইতে হয়। যে যে স্থানে ছুরারোহ বলিয়া কৃষকগণ 
হল চালনা করিতে পারে না, তথায় নিসর্গোৎপন্ন বাদাষ, 

তুত, আক্রোট প্রভৃতি স্থুস্বাহু ফলের বৃক্ষ অসংখ্য পরিমাণে 
দৃষ্টিগোচর হইয়! থা.ক এবং মনোহর নিবিড় শ্যামবর্ণ দুর্ধবাদল 
এত প্রটুর পরিমাণে ও এমন সুন্দরভাবে জন্িয়া থাকে, যে 

সেরূপ আর কুয্রাীপি নাই। পাইন, * দেদার (দেবদারু 
জাতীয়) প্রভৃতি বহুমূল্য বন্যজাত বৃক্ষ অতিশয় প্রচুর । কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, তৎসমুদায় স্থানান্তর করিবার উপায় নাই। 

আমাদিগ্নের দেশের ন্যায় এখানে চাউল প্রধান খাদ্য। 
স্থতরাং গোধম, যব এবং অন্যান্য শস্যাপেক্ষা ধান্য অধিক 

পরিমাণে উৎপন্ন হইয়। থাকে । এখানে আহার্ধ্য দ্রব্য আমা- 

দিগের দেশের ন্যায় সুম্বাছু ও প্রচুর । হুগ্ধ, ছানা মংস্য এবং 

মাংসের তো৷ কথাই নাই । বেগুন, (রক্তিম! ও গোলাপী বর্ণ, 
কিন্তু নবনীতের ন্যায় অত্যন্ত কোমল) কড়াই টা, আলু, 

** ইহাকে এখাঁনে চীড় কহে। ইহা আমেরিক] দেশীয় ব অপর স্থানীয় পাই- 

নের ন্যায় সুন্দর ও দৃঢ় মহে। এতম্বারা কাশ্মীরীরাবাসগৃহ ও নৌকাদি পস্ত.ক- 
রিয়। খাকে এবং ইজ] উতঙ্গাক্ত বশত: ভাঁকবাঁহক ও পথিকের! ইহার কুক সুক্ষ 
কাইখণ্ড দ্বারা মশাল প্রন্ুত করিঘ়] অন্ধকার রজনীতে পার্বত্য” খে গমন করে। 



২৪ ফান্ধীর-কুনুম। 

কপি থভৃতি নানাবিধ তরকারী অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে । এত- 

ভিন্ন রেউ১ নাক নাসপাতি ই, বিহি ৩, গেলাম ৪, কৌতরনল্, 
গোমা বগ্গু, তভ, আঙ্ক,র, আক্রোট, বাদাম, আড় প্রভৃতি 
যে কত প্রকার সুস্বাহু ফল জন্মিয়! খাকে। তাহারি সং সংখ্য। কর! 

যায় না। একে তত এই সমুদায়ের মনোহর উদ্যান আছে, 
তাহাতে আবার ধিজন কাননে বিশেষতঃ পর্বতের নিন্বদেশে 
অপর্ধযাপ্ত উত্পন্ন হইয়। থাঁঠে | বাদাম দ্বার প্রকার ; তন্মধ্যে 
এক প্রকারের আচ্ছাদন কাগজের ন্যাঁয় সুদ্বম বলিম্না “কাগী, 
নামে বিখাত। আঙ্গর অষ্টদণ প্রকার; তন্মধ্যে “সাহেবী। 
এবং “ মুক্ক! ; স্থৃপ্রসিদ্ধ। তেককাটাশির প্রসৃতি কণ্টক বৃক্ষের 
ম্যায় আগ্গ,রলতা যেখানে সেখানে জন্মিয়া থাকে ; লাউয়ের 

মাচাঁর ন্যায় সকলের প্রাঙ্গণে আঙ্গ র-মঞ্চ দেখিতে-.পাওয়! 
যাঁয়। আঙ্গুর এত্ত প্রচুর ও সুস্বাদু বলিস্কা কাশ্মীরীরা গর্ব 
হহকারে কহিয়া থাকে, যে, “যি ঈশ্বরেক্টমুখ থাকিত, তাহা 

হইলে আমর! তাহাকে এখানকার আঙ্গ,র ও রুটি ** খাওয়া 
ইয়া সন্তষ্ট করিতে পারিতাম |” কিন্তু ইঃখের বিষয়, অন্মদাঃ 
দির দেশের আম, নারিকেল, কাঠাল, পেপে প্রভৃতি হুস্বাছু 
ফলের চিহ্বমাত্রও নাই। কৃষিজাত কুবে'র মধ্যে কেশর 
অর্থাৎ জাফরান অতি উংরুষ্ট এবং রমণীয় । স্বতন্ত্র অধ্যায়ে 
ইহার বর্ণনা করা যাইবে। 

১. 4১101916, ২ 128017706, ৩ 79545, 8 015011. ৫ 7962011, 

* কাশ্থীরীরা রুটির যেরূপ গৌরৰ করিয়া! খাকে, ফলত; উহা! শজপ প্রশংস- 
নী নহে । পরব্ত ইহারা ছাংস রন্ধন করিতে স এনিষ্। 
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[পশু ও পক্ষী] ভারতবর্ষের অপরাপর অংশের নানাবিধ ' 
গশুপক্ষী এখানে দেখিতে পাওয়া ষাঁয়। এতদ্যতীতি হিমালয় 
এদেশের অনেক জীব জন্তও আছে । গাভী,সকল খর্বাকৃতি 
এবং অধিকাংশ কৃঞ্ণবর্ণ। লোকে সাধারণ কথার কহিয়া থাকে 
« কাল গরুর ছুগ্ধ অঠিসয় পুষ্টিকর 1” এই জন্য বোঁধ হয়, 
স্থজনকর্তা এই ন্বর্গতুল্য স্থানে অন্যান্য কল প্রাণীকে শ্বেত- 

কায় করিয়া কেবল গাভীকেই কৃষ্ণবর্ণ করিয়। দিয়াছেন। মহিষ 
এখানে নাই । অহো ! কি আশ্চর্য্য ! বে বায়সের তিমিরসদূশ 
রূপ জগদ্বিখ্যাত, উহা! এখানে অপেক্ষাকৃত শ্বেতবর্ণ এবং 
উহার স্বর অপরাপর স্থানীয় বায়সের ন্যায় কর্কশ নহে। 

হিমপ্রাধান্য ইহার মুলীভূত কারণ, তাহার কোনো সন্দেহ 
নাই। এখানে সর্প, বৃশ্চিকাদি হিৎআ্র জীব অতি বিরল এবং 
উহার্দিকের দংশনেরও কোনে। ভয় নাই। কিন্তু পিস্স্থ 
নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র জীব আছে, উহ! অতিশয় ভয়ানক ও 
কষ্টপ্রদ। বোধ করি, যিনি কখনো! কোনো পার্বত্যদেশে 
কালযাপন করেন নাই, তাহার নিকট হয় তো ইহার নামও 
শ্রুত হয় নাঈ__ইহাঁর দে'রাস্ম্য সহ্য করা তে! দুরের কথা! ইহা! 
অতি ক্ষুদ্রকার--অন্কির ন্যায় ক্ষুদ্র, মশকের ন্যায় রক্তশোষণ 
করে। ধরিতে গেলে লক্ষ দিয়া অন্তদ্ধান ! এবং. মারিতে 
গেলে নখ বা ছুরিকা দ্বারা বিদীর্ঘ ন। করিলে প্রাণত্যাগ করে 
না__বোধ হয় ব্বর্গে বাস করে বলিয়া অমরতুল্য হইয়াছে! 

কি দিবা, কিরাত্রি সকল সময়েই ইহা! আবিভূতি হইয়া দংশন- 
জ্বালায় অস্থির করিয়! তুলে-_রাঁত্রিকালে মশারিতেও ইহার 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। : 
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। [ধাতু] কাশ্মীর প্রদেশের অনেক স্থানে লৌহ, সীসী।, 
গন্ধক এবং তাঁমের আকর আছে । যতকালে কাশ্বীর গমন 

করি, তখন. পথিমধ্যে চন্দ্রভাগ| নদী হইতে স্বর্ণও রৌপ্য :" 
সম্বলিত অনেক উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলামগ। প্রত্যুত, 
এখানে ব্বর্ণ ও রজতাদি বহুমূল্য ধাতুর আকর বিদ্যমান আছে; 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, একটা মাত্রও অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই 
এবং আধুনিক শামনকর্তা এ বিষয়ে সম্পুর্ণ উপেক্ষা করি- 

তেছেন। অপর, কোনো কোনো স্থানে পূর্বতন নরপতির] 

তাৎকালিক প্রথানুসারে বহুমূল্য ধনসম্প্তি ভূগর্ভে নিহিত 

করিয়া রাখিয়। গিরাছেন, তাহার কোনো সন্দেহ নাই । জন- 
প্রবাদ আছে, প্রায় পঞ্চদশ শত বসর হইল, যৎকালে চীন 

সম়াটেরা পরাজি ত হইয়া এদেশ হইতে দুরীভুত হয়, তখন 

তাহারা কোনে। কোনো স্থলে ছুর্মূল্য রত্বাদি নিহিত করিয়! 
গমন করে। বিগত ইহ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ্জথন কাশ্মীর নগরে 
যাই, তখন শুনিলাম, ঘে, ডাক্তার বেলু নামক একজন সাহেব 
অনেক অনুসন্ধানের পর এক স্থান নির্দেশ করিয়াছেন । উহা 
পশ্চিম প্রান্তভাগস্থ বারমূল! নামক স্থানের সন্নিকট। উহ যেরূপ 
নিভৃতস্থান ও স্থানটী যেরূপ পর্বতাক।রে পরিণত হইয়া গিয়াছে, 

তাহাতে এরূপ সন্দেহ কোনো মতে অসঙ্গত হইতে পারে 

না। ভগ্রাংশ দেখিয়া বোধ হুয়, উহার চতুঃপার্খ এককালে 
প্রস্তরপ্রাকার দ্বার! সুরক্ষিত ছিল। ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্ট এবহ 
এখানকার মহারাজার সম্মতিক্রমে উহা খ'ত হয়। খননকালে 

. উহার নিশ্মীণ-কৌশল দেখিয়া! নিশ্চয় প্রতীতি হইয়াছিল, যে, 
ইহার 'অগ্যন্তরে অবশ্যই কিছু না কিছু অমূল্য রত্ন প্রোথিত 
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আছে। কিন্ত পরিশেষে আকাশ-কুজ্মের হ্যায় ৪০৪ অলীক্ষ 

হইয়া গেল! 
[ বাসগৃহ ] এখানকার বাট়ী সকল ক্াষ্ঠসির্দিত | কাশমীরী 

ভাষায় ইহাকে « লড়ী » কহে। এখানে প্রায় সর্বদাই ভয়া- 
নক ভূমিকম্পক্* হইয়া থাকে বলির! সকলে কাণ্ঠের ঘর প্রস্তুত 

করে । কোনো কোনে! বাটার ভি্তি প্রস্তর বা ইন্উকনির্ম্মিত। 
কিন্তু অধিকাংশই কাষ্ঠ-বনিয়াদের উপর স্থিত। হিমানীর 

দৌরাআ্্মভয়ে ছাদ সমতল ন| করিয়া মধ্যদেশ উচ্চ এবং ছুই 
পার্থ ঢালু করিয়া থাকে৷ ইত্যাকার ছাদে কাষ্ঠ ও তক্তা 
সংলগ্ন করিয়া তদুপরি ভূর্জপত্র বিছাইর! দেয়; পরে তাহার 
উপরে মুক্তি! স্থাপন করিলেই ছাদ প্রস্তত হইয়া! গেল। 
বসন্ত খতুর আগমনে বখন ইহা হইতে তৃণ উদগত হইতে 
থকে, তখন বোধ হয়, যেন সৌধ সমূহ হরিদর্ণ গালিচায় 
আচ্ছাদিত রহিয়াছে । লড়ী সমুদর দ্বিতল হইতে পাঁচ তল 

পর্য্যন্ত উচ্চ এবং দৃশ্ঠে ইংরাজী বাটার সদূশ। জানালার 
কবাট বিভাগে বিভক্ত । বহির্দেশস্ত কবাঁটে বিচিত্র কাঁক- 

কার্য্য আছে। ইহ ক্ষুদ্র ক্ষুড্র ছিদ্র বিশিষ্ট । শীতাগমে 
কাশ্দীরীর! ইহা কাগজ দিয়। বন্ধ করে । স্থতরাৎ ছুর্দাস্ত হিম 

* প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল? একদ1 এখাঁনে এমন ভূমিকম্প হইয়াছিল" 

যে, প্রতি ঘণ্টায় 'নানাধিক চাঁরিবাঁর করিয়া কম্পিত হইত এবং এই ভূমিকম্প 

ক্রনাঁগভ এক সপাঁহকাল ব্যাঁপিয়াছিল | তাং কি.ধনী,কি নি “ন সকলেই 
এ যাবত্কাল স্ব স্ববাস গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক তরুশৃন্য মরুূদেশে কিম্বা নৌকায় 

দিন যামিনী যাঁপন করিত। পরক্ত ঈশ্বরানুগ্রহে কোনে? বিশেষ অনিটোত- 

শত হয় নাই । 
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গৃছমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, অথচ আলোকেরও গতি- 

রোধ হয় ন। | প্রতোক প্রকোষ্ঠে এক একটী “ বোখারি ৮ 
(যাহীকে ইৎরাঁজীতে “চিম্নী” কহে)। এই বোখারি: 
ব্যতীত শতকালে বাস কর! সম্পূর্ণ অসম্ভব । কোনো কোনো 
ব।টার- বিশেষতঃ ধনীলোকদিগের অউ্রালিকার প্রথম তলে. 

হামাম্ অর্থাৎ উষ্ণ স্নানাগার আছে। ইহ! এরূপভাবে নির্মিত, 
ষে, ইহাতে শীতল বায়ু প্রবেশ করিতে পারেনা এবং স্ানো- 

পধযোগী তারতম্য বিশিক্ট উঞ্ণজল রাখিবার স্থান আছে । এ 
কারণ শীতকালে ইহাতে স্নান অতি ওপ্রাতিকর এবৎ হামান্ 

ভ্বলিলে তৎপার্স্থ ও তদ্ুপরিস্থ সমুদায় প্রকোষ্ঠ উঞ্ণ থাকে! 
শ্রীনগরে প্রত্যেক লড়ীর দ্বার নদ্দীতটে স্থিত এবং উহাতে 

অবতরণ করিবার সোপানশ্রেণী আছে । এই ঘ[টকে ইয়ার্বল 

হে। লোকে দাপনাপন ইরারবলে নৌক। রাখিয়া থাকে । 
এই সমুদয় কারণ বশতঃ বাটী সকল ফ্লেখিতে যেমন হন্দর, 

তেমনি উপাদেয় । কিন্তু পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারেন, 

দৈবাৎ কোনে! লড়ীতে অগ্ন লাগিলে উহা নিমেষ মধ্যে দগ্ধ 
হইর যায় । মধ্যে মধ্যে এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়! 
্ষনকলের মধ্যে বনু সংখ্যক ভবন একবারে ভন্মীভূত হইয়। 
গিয়। থাকে । 

[ অধিবাসী] কাশ্মীর প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যাই 
অধিক ; এমন কি, প্রতি শতে দশজন হিন্দু গণ্য হওয়াঁও স্থৃক- 

ঠিন। বহুকালাবধি ইহ! মুসলমান শ।সনকর্তাদিগের অধীন 
থাকাতে এইরূপ হইয়। উঠিয়াছে। প্রত্যুত, এখানে যে সমুদয় 
হিন্ন আছে (যাহারা পণ্ডিত নামে খ্যাত) তাহাদিগেরও 
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লৌকিক আচার ব্যবহার অনেক পরবর্তিত হইয়া মুসলমান 

দিগের ন্যায় দীঁড়াইয়াছে। কিন্তু আধূনিক হিন্দু শাসনকর্তা 

“উহাদিগকে প্রকৃত হিন্দুধন্মীবলম্বীতে পরিণত করিতেছেন । 

পুরুষমণ্ডলী গৌরবর্ণ দুঢ়কাঁয় এবহ অঙ্গ-সৌষ্ঠৰ বিশিষ্ট | 
ইহারা চতুর, প্রখর বুদ্ধিশালী এবং আমোদ-প্রিয়। কিন্ত 

ইহারা অতিশয় ভীরু । মহিল/গণ পরমা স্রব্দ্রী। বিশেষতঃ 

পণ্ডতিতাঁনীরা অনুপমরূপলাবণাবর্ী | কবিবর় ভারতচন্দ্রের 
বিদ্ণার রূপ বর্ণনা এখানক র /রমণা মাত্রেই প্রযুজ্য । 
প্রত্যুত, ইহাদিগকে পক্ষবিহীনা গ্ঁরী অথবা অপ্পরা বলিলেও 
অতুযুক্তি নহে-_অপ্নরা ভিন্ন/ অপর কোন্ জাতীয় রমণীর 
স্বর্গে বাস সম্ভব হইতে পারে ৯ কিন্তু ছুঃখের বিষয়, ইহারা 
সাধারণতঃ লজ্জা হীন! এবং দুশ্চরিত্রা । কামরূপ কামাক্ষ্যাবাসী 
লোকদিগের চরিত্র সম্বন্ধে কথিত আছে ;- 

*“ সধব] বিধবা নাস্তি নাস্তি নারী পতিব্রতা । 

হুংন পাঁরাবতো ভক্ষ্য কামরূপ নিবাসিনঃ ॥ ৮ 

কিন্তু আমার মতে এই বাক্যের শেষ চরণের “কামরূপ” 
পরিবর্তে “ কাশ্মীর ”» শব্দ ব্যবহৃত হইলে সব্বাঙ্হ্ুন্দর হয় ! 

স্ত্রীলোকের! ছুশ্চরিত্র। হইলে রাজব্বারে কঠিন দণ্ড পাইরা 
থাকে। কিন্তু বহুকালের টিনাাতার দোষ সহসা! দূর 
হইবার নহে । 

[ পরিচ্ছদ্দ] পুরুষদিগের পরিচ্ছদ কৌপিন, আলখাল্লা, 
( ইহাকে এখানে “পিরান” কহে) এব উষ্ভীষ | কি হিন্দু,.কি 
মুসলমান, প্রায় সকলেই সর্ববদ! মস্তক মুণ্ডিত করিয়া রাখে 
অর্থাৎ নেড়া হইয়া থাকে এবং "হিন্দুরা স্বধর্ম্ের চিহু স্বরূপ 
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শিক্ষামাত্র ধারণ করে। স্ত্রীলোকের কেবলমাত্র আলখাল্না 
পরিধান.করে। স্থৃতরং ইহাদিগকে একরূপ উলঙ্গিনী বলি- 
লেই হয়। কেহ কেহ মন্তকে লালটুপি ব্যবহার করে এবং 
কেশ বিনাইয়! দ্বুই বেণী পৃষ্ঠদেশে লম্ঘিত করিয়া! দেয়। তখন 
দেখিতে অতি রমণীয় । পণ্ডিতানীদের মধ্যে কেহ কেহ কট-. 

দেশে চাদর জড়াইয়। থাকে। ইহার! কিয়ৎ পরিম।ণে অলঙ্ক!র 
দ্বারা গাত্র ভূষণ করে, কিন্তু তাহা বাহুল্যমাত্র ; কাষ্ঠপাছুকা! 
এব অগ্নিসেবনার্থ কাকড়ি ইহাদের অঙ্গভূষণ বা! পরিচ্ছদের 
মধ্যে গণনীয় হইতে পারে । কেননা, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি 

হিন্দু, কি মুললমান কাশ্মীরী মাত্রেই ইহ! ব্যবহার ন। করিয়া 
থাকিতে পারে না। 

কোনে! দেশীয় লোকদিগের পরিধেয় বসন দ্বারা উহাদি- 
গের সভ্যত। এবং শারীরিক ও মানসিক বলবীর্ব্যের অনেক 

পরিচয় পাওয়। যায় । উলঙ্গ ব৷ কৌগীনঞ্চরী ভীষণ পার্ববত্য- 
জাতি, অর্ধারৃত মল্ল যোদ্ধা হিন্দুস্থানী, ধুতি চাদরধারী 

নিরীহ বাঙ্গালী এবং রমণীবেশ1! আলখাল্লামণ্ডিত কাশ্দীরী 
প্রস্থৃতি সকল জাতিই এই বাক্যের সাক্ষ্য দিতেছে । ইতিবৃন্ 
পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে, অতি পুর্ববকালে কাশ্মীরীর! 

অতি সাহসী, বলিষ্ঠ এবং রণদক্ষ ছিল। দিল্লীর সমীটের! 

ইহাদিগকে অনেক যুদ্ধে পরাভব ভিন্ন কাশ্মীর অধিকার করিতে 
পারেন নাই। তথাপি মধ্যে মধ্যে ইহারা ষড়যন্ত্র করিয়া রাজ- 
বিপ্লব উপস্থিত এবং 'যাহা'রা ছূর্গম পার্ববত্য প্রদেশে আশ্রয় লই- 
যাছিল, তাহারাঃ কখনো! বা উপত্যকায় আগমন পূর্বক নান! 
উৎপাত করিয়া! রাজ্যের শাস্তি নষ্ট করিত | অবশেষে জেহী- 
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গর বাদশ[হ দেখিলেন, যে, কোনে! উপায়ে ইহ।দের অদম্য 
বীরত্ব স্যূলে উন্মুলিত না! করিলে নিষ্ক কে রাজ্যভো গ সম্ভব 
নহে | এ বিধাঁয়ে তিনি এই জ্ত্রীবেশ ধারণ করিবার নিমিন্ 

“ইহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। পাঠকগণ সহজেই অন্ু- 
_ভব করিতে পারেন, যে. ইহারা বিন] যুদ্ধে এবহ বিনীতভাবে 

₹যর আজ্ঞ। পালন করে নাই। কিন্তু পরাজিত ও অপেক্ষা- 
রুত ক্গীণবল জাতি তাহকাঁলিক দোর্দগু প্রতাপশালী সমাট- 

দিগের সহি কি সমকক্ষ হইতে পারে ? কাশ্দীরীরা অগত্যা 
বস্ত্রপরিধান পরিত্যাগ করিয়া রমণাবেশ ধারণ করিল এবহ 

আলখাল্লা তাহাদের সৌর্ধ্য ও বার্ধয অপহরণ করিতে লাগিল। 
এক্ষণে উহাদের পুর্ববকালিক সাহন ও রণপাপ্ডিত্যের চিহ্ন- 
মাত্রও দেখ যায় না। 

কাশ্মীর স্বর্ন বটে, কিন্তু কাশ্মীরীদিগের মলিন বাঁস এবং 
কৃৎ্সিত আচার ব্যবহার দেখিলেই ইহাদিগের থাকিবার 
স্থানকে নরক বলিয়। প্রতীয়মান হয়। শীতকালে জলের ত্রি- 
ঠমায় যাওয়। কাহার সাধ্য? স্রতরাং সে সময়ের কথা দুরে 

থাকুক, অপরাপর খতুতেও ইহাদিগের পরিধেয় বসনের সহিত 
জলের দেখা সাক্ষাৎ হয় না। কিন্ত্রী কি পুরুষ সকলেই 
প্রকাশ্যস্থলে উলঙ্গ হইয়! স্নান করে । স্বতরাঘ তৎকালেও 
পিরান ধৌত হয় না। একারণন্উহা এত মলিন যে চিম্টা 
কাঁটিলে মলা উঠে এবং ঝাড়িলে উকুন ও পিস্ম্থ পড়ে। 
অধিক কি, ইহার যেরূপ অপরিষ্কার থাকে, তাহাতে নিশ্চয়ই 
প্রতীত হইবে, যে,যদি এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর না! হইত, 
তাহ! হইলে ইহাদিগের গাত্রে পোক! জন্মাইত এবং এখা-ন 
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কোনো মনুষ্যের নিদর্শনও থ.কিত না। ইহারা আবার পথি 

মধ্যে, বাটীর প্রাঙ্গণে এবং গৃহাত্যন্তরে ও মল মুত্র পরিত্যাগ 

করিয়। থাকে | উঁতরাহ লোকালয় * নরক ভিন্ন অন্য কোনে! 

শব্দে বাচ্য হইতে পারে না । শীতকালে যখন চারিদিক তুষার 

মণ্ডিত হইর্য। মা এবং ঘরের বাহির হওয়া সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য. 

হইয়| উঠ, তখন ইহারা বাসগৃহ মধ্যে মল হৃত্রাদি ত্যাগ 

করিতে অগত্যা। বাধিত হয় । কিন্তু একে স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধীয় 

নিয়মে সম্প ৭ অনভিজ্ঞ, তাহাতে আবার অভ্যাসের গুণ এরূপ, 

ঘে, অপরাপর খাতুতেও তদ্রপ জঘন্য অবস্থায় কাল যাপন 

করিতে ঘ্বণা বোধ করে না। 

অত্যন্ত আহলাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমাদি- 

গের প্রিয়তম বন্ধু বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এম এ এবং বি 

এল এখানকার জুডিসিয়েল কমিসনর এবং প্রধান বিচারপতি 

পদে অভিষিক্ত হইয়। জ্রীনগর প্রভৃতি অঞ্ষ্রংপর স্থানে স্বাস্থ্য 

রক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়মাদির প্রচার করিতেছেন । স্থৃতরাৎ কাশ্মী- 

রীদিগের পথে ও উঠানে মল ত্যাগ প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর ব্যব- 

হারাদি অচিরাৎ সংশোধিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবন] । 

কাশ্মারীদিগের চরিত্র সম্বন্ধে একটী বিষয়ের উল্লেখ ন। 
করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না ।“ধামা ঢাকা ঝগড়া” 

* শ্রীনগরও এতদ্র.প অপকূট বলিয়। মহারাঁজ1 ইংরাঁজ ও অপরাপর জাতীয় 
ভ্রমণকারীদিগের নিমিত্তে সহরের অনতিদ্বরে নদীতটে রমণীয় বাস গৃহার্দি.নি- 
ব্রণ করির।দ্রিরাছেন। রাজবাটী এবং সন্ত-স্ত কর্মচাঁরীদিগের বাঁটী সম্মুদয় 
ননীতটে স্থিত। বিচদশীর জনগণ মাত্রেই অর্থাৎ কাম্মীরী ব.ভীত অপর 
সকলেই নহ্রাস্যস্তর পরিতণাগ পুর্ধক নদীপুলিনে বাস করে । 
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এই কথাঁটী শৈশবকালাবধি শুনিয়া আমিতেছি। কিন্তু এখানে 
কার্যে পরিণত দেখিলাম । কোনো গৃহস্থের সহিত" অপর 

“প্বহৃস্থ্ের বিবাদ উপন্থিত হইলে উহারা অবিশ্রান্তরূপে কলহ 

“করে । পরে সন্ধ্যা আগত হইলে উভরপক্ষ অ(পনাপন প্রাঙ্গণ 
মধ্যে ধাম ঢাকিয়া রাখে । পরদিন প্রভ্যুষে শষ্য! হইতে 

গাত্রোর্থান পূর্বক এ ধান! উজ্ভোলন করতঃ পুর্ব কলহ 

আরন্ত করে । এক পর নয়, এইরূপ কিছুদিন চলিতে থাকে 

বিজ্ঞ নদী শ্রীনগরের মধাদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । 

উহা এস্থলে অপ্রশন্ত । যৎকালে নদীর উভয় তটে এইরূপ 

ধামা ঢাঁকা ঝগড়া হইতে থাকে, তখন দেখিতে অতিশয় 

কৌতুকাবহ। এরূপ বিসম্বাদ উপলক্ষে আবার কোনো কোনে 

সময়ে উভয় পক্ষে নানাবিধ কুৎনিৎ “সহ? গ্রস্ত হইয়াও 
থাকে ; সে সমুদয় ভদ্রলোকের দ্রষ্টব্য নহে ।% 

| খাদ্য] পুর্ধবেই উল্লেখ কর। গিয়াছে, চাউল, মৎস্য 

এব চ1 কাশ্মীরীদিগের প্রধান খাদ্য | টন দুই বেল। 
শি ৮৮৩ ৮৯ শশী ০২১  জ শিপ পালপপান, ০ শ পীপপীপাপপাশপিশাীশি শি শ পশশপশীল াপীপপশশশ পি শপ পি 

* এই কন্দলের ন্যায় হাঁজারিবালছ। এ* গকার ভয়ঙ্কর ঝগড়। দেখিয়াছি । 
কাশ্মীরের বগড়: ধাঁনা চাঁপ;থাক্ে হাজারিধাঁগে পেশাদাঁত ঝকড়াঁটিয়। আঁছে। 

অর্থাৎ দ.ই গৃহ্স্থে বিনাদ বাধিলে যদি আপনাদের নধ্যে কেভ বেশী মুখরা না 
থাকে, তবে দেতন অথন। ভাড়া দিয়; এালিগ্ধ এসিদ্ধ পেশাদার কন্দলিয়। 
সদ 0সাককে নিবুক্ত করা হয়। যুজের 2 ম্যা বং 52 বাগড়ার্র ম্বান ও সনয় 

নিরূপিত হুইয়া দশ/কমণ্ডুপীর নধ্যে উভরদিকে উভতর পক্ষের এ পেশাদার 
ঝগড়াটিরা মাগীরা দভায়। পরে ভঘ্ানক ও কুৎসিত অক্ষভজ্জীর সহিত 
এন্সপ বাঁক.যুস্ধ হইতে থাঁকে, যে, তাহা ভদ্রলোকের জ্টবা ও শ্রোতব্য নহে ॥ 

মনুষা যে এতদুর নীচ হইভে পারে এবং সেই মীচন্ছ দশনে কোনো মানৰ- 

দমাঁজ যে ক্টোতুক গাঁ, এই আশ্যর্জট ভাঁক ভদ্র দশের মনে উদ্নযর না কইয়া 
যায় না! নধ্যস্থ । 

£ 

৫ 
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অর্থাৎ দিবা ও রাত্রিকীলে আমাদের দেশের ন্যায় অন্ন আহার 

করে|. কিন্তু উত্তপ্ত অপেন্গা শীতল ভাত ইহাদের অধিক 
প্রির। কড়া কর্ডা শুক্ষ ভাত, লবণ ও লঙ্কার় জঙ্্রিত কড়ম 

নামক এক প্রকার শাক, কিছু মহস্ এবং এক পেয়ালা চা 

হইলেই কাশ্যান্রার অতি উপাদেয় ভোজন হইল । একারণ,, 

ছুঃখীলোকেরা মাসে মাসে ছুই টাক করিয়া! উপার্জন করিতে 
পারিলে »তি স্খন্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে । 

চ। ইহাদের যেমন নিত্যপেয়, তেমনি ভোঁগ্বিলাসের চিহ্চ। 

কোনো মিত্র বা আগন্তুক বাটীতে আসিলে ইহারা নস্ত * 

এবহ চা দ্বারা তহার অভ্যর্থনা, সন্মানরক্ষা এবং অতিথিসৎ- 

কার করিয়া থাকে । | 

চা প্রস্তুত করিবার পাত্র অতি স্থন্দর ও জতি উপাদের। 

ইহাকে কাঁশ্মীরী ভাষায় সমাবার “ সমার” কহে। ইহ 
সাধারণতঃ ১২ বা! ১৪ইঞ্চ উচ্চ এবং ইহার খাস আড়াই ইঞ্চ। 

ইহাতে ঢাকুনি (আবরণ ) মুষ্টি ও মুখ সংলগ্ন আছে এবং 
ইহার ভিতর (মধ্যস্থলে) অগ্নি নিক্ষেপ করিবার জন্য একটা 

নল আছে। এই নলে কয়েক খণ্ড প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার দ্রিলেই 
অনতিবিলম্বে চা প্রস্তত হইয়া ঘায়। কাশ্মীরীরা যখন স্থানা- 

স্তরে ভ্রমণ করিতে যায়, তখন সমাবার এবং ইহার আন্ুুষ- 
স্কিক উপকরণ পদার্থ সঙ্গে না লইয়। গমন করে না। 

ইহার। ছুই প্রকার চ] প্রন্তত করে। গধম মিষ্ট চা, 

" ইহার! ন্ঈঠ অত্যন্ত ব)বহার করে। অতি পুর্ঘকালি হইতে ই চলিয়। 
আসিতেছে-তখন কেই ধমপান করিত নাঁ। কিন্ত এক্ষণে অনেকে ইহাঁও সেবন 
করিয়া! থাকে। 
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বতীয় লবণ-চা। সাধারণ রাত্যনুসারে মিষউ চা প্রস্তুত করিয়া 
কে অর্থাৎ জল ফুটয়া উঠিলে চা! দেয় এবং ইহাতে চিনি, 
এলাচি, দারুচিনি প্রতৃতি কয়েকটা মসলা মিশ্রিত করে। 
পরস্ত ইহাতে দুগ্ধ দেয় না । ইহারা আঁহাঁরকাঁলে বা আহী- 
ান্তে এ প্রকার চ! পাঁন করে না। সে সময় কেবল লবণ-চা 
ব্বহ্ৃত হইয়। থাকে । লবণ-চ। প্রস্তুত করিতে হইলে শীতল 

জলের" সহিত চা ফুটাইতে থাকে । পরে ইহাঁতে এক প্রকার 
গার দেয় । এই ক্ষারকে “ ফুল” কহে এবং ইহা তিব্ব 

হইতে আসিয়া থাকে | ফুল দ্বার! চার সারাংশ শীপ্র আকর্ষিত 

হয় এবং ইহার উত্তম বর্ণ হইয়। থাকে । এইরূপে চ। সিদ্ধ 
হইলে ইহাতে কেবল মাত্র লবণ ও কখনো! কখনো! ছুপ্ধ মিশ্রিত 
করে এবং ইহ। হইলেই লবণ-চ। প্রস্তুত হইল । এই চ| মিষ্ট 
চ| সদৃশ স্বাঁছু নহে, কিন্তু ইহারা ইহাকে অধিকতর পুষ্টিকর 
এবং পাচক কহে । ইহার। আমাদের দেশের ব্যবহার্য্য চা পচন্দ 
করে না । তিব্বৎ ও লদখ্ প্রভৃতি উত্তরখণ্ড হইতে যে মর্দিত 
এবং একত্র সহংলম্লীকুত চা আইসে, তাহাই ইহাদের প্রিয় ॥ 

[ শিল্পকৌশল ] কাশ্মীরীর! শিল্পবিদ্যায় অতিশয় নিপুণ । 
এখানকার শাল জগদ্িখ্যাত । শ্রীনগরের নিকটবভ্তাঁ নাওসেরা 
নামক স্থানে কাগজ প্রস্তত হয়। উহ! স্থচিকণ, এবং পা1- 
মেণ্টের ন্যায় দৃঢ় । বিশেষতঃ রাজকীয় পত্রাদি লিখিবার জন্য 
যে কাগজ প্রস্তুত হইয়। থাকে, অহ। স্থবর্ণপুষ্পে স্থশোভিত 
এবং দেখিতে অতি" রমণীয়। এখাঁনকার কলমদানির কর্ম 
( ইংর।জীতে পেপিয়ার-মেসি কহে ) অর্থাৎ কাগজের কলম- 
দান, বাক্স, থালা, রেকাবি প্রভৃতি যে সমুদয় প্রস্তত হয়ঃ 

তাহা অতি প্রশংসনীয় । স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কীরাদির নিন্ম(ণ- 
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কৌশলও নিন্দনীয় নহে। পরন্ত ইহাদিগকে যে প্রকার নমুন! 
' দেখান যায়, তাহ! অবিকল প্রস্তত করিতে পারে । 

[ ভাষা! ] এখানকার প্রকৃত ভাষার নাম “কাণশুর”। ইহ! 
হস্কতের অপভ্রংশ, কিন্তু এ ভাষায় কোনো পুস্তক লেখা দেখা 

যায় না এবং লিখিবারও উপায় দেখি না । কারণ, "শব্দগুলি 
উচ্চারণানুরূপ লিপিবদ্ধ করিবার কোনো অক্ষর নাই। দ্বেব- 
নাগরের অপভ্রংশ সারদা অক্ষর, যাহ! সংস্কৃত ভাষার ' পুস্তক 

লিখিতে ব্যবহৃত হয়, তাহার বর্ণমালায় অনেক গুলি কাশুর 
উচ্চারণ লিপিবদ্ধ কর! যাইতে পারে । কিন্তু অনেক গুলি 

বিলক্ষণ বর্ণ আছে, যাহার অনুরূপ অক্ষর দেবনাগর বর্ণমালায় 

নাই। আমাদের বাস্কাল! ভাষার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্ঠ 
অ(ছে। কাশ্মীরীর যে ভাষায় কথাবার্তা কহিয়! থাকে. উহা 

নানাবিধ ভাষ। হইতে সংগৃহীত হইয়াঁছে। ভ্রমণকারী ভিগৃনি 
সাহেব লিখিয়াছেন, ইহাঁদের ভাষার একশত শব্দের মধ্যে ২৫ 

সংস্কৃত; ৪০ পাঁরসীক; ১৫ হিন্দুস্থানী; ১০*আরবীয় এবং কতি- 
পয় সংখ্যক তিব্বতীয় বা পাহাঁড়ী। কিস্তু বোধ হয়, ইহার! 
সংস্কৃত শব্দ সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহার করে। একারণ,ইহাদের 
কথোপকথন কালে বাঙ্গাল! শব্দের ধ্বনি শুন! গিয়া থাঁকে। 
প্রত্যুত, “বুঝ ৮” (বুঝিয়।ছ) “বুঝ কিন” (বুঝলে কিনা) তুলো, 
(উত্তোলন কর) প্রস্ৃতি শত শত বাস্থালা কথা প্রায় অবিকল 
ব্যবহৃত হয়। ইহাঁদের কথোপকথনের বিশেষ প্রকৃতি এই, 
যে, ইহার! অনেক বাক্য ও পদের প্রথমে “দপাঞ্চ” অর্থাৎ 
“বলিতেছি” বা“বলিতেছেন” এবং অনেক ক্রিয়া পদের অস্তে 

« চ১১ ব্যবহার করে। লোকের প্রকৃতি নত্র, কথাঁও মিষ্ট । 
[শিক্ষা] রাজকীয় ও বৈষয়িক সমুদয় কার্য্য পারসীক 
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ভাষায় সম্পন্ন হয় বলিয়া এখানকার লেকে পারসীক ভাষ! 

শিক্ষা করিয়া থাঁকে। এতন্ডিন্ন পণ্ডিত (হিন্দু কাশ্দ্রীরী).দিগের 
মধ্যে অনেকে সংস্কৃত অধ্যয়ন করে । ইহাদেক্স অনেকে দক্ষ 

পণ্ডিত 1 বিশেষতঃ কেহ কেহ জ্যোতিষ শাস্ত্রে এবং গ্রহাদির 
ফলাফল নিরূপণ করিতে অতি নিপুণ । পরস্ত অতি প্রাচীন 
কান্পে কাশ্মীর যে সংস্কৃত বিদ্ণানুণীলনের জন্য অতি প্রসিদ্ধ 

ছিল, সুসলমান শসনকর্ভাদিগের অত্যাচাপে তাহা লোপ 

হইয়! আমিতেছিল। এক্ষণে হিন্দু-নরেশ্বর তাহাকে পুনজাঁবিত 
করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এখ।নে মহারাজা র স্থাপি হত সংস্কৃত 

ও পারদিক পাঠশালা আছে এবং বোধ হয়, অনতিবিলম্বে 
ইৎরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে । 

[ধর্ম] এখানকার প্রায় সমুদয় হিন্দু শাক্ত এবং প্রায় 
সকলেই রীতিমত পুজ! পাঁঠাদি করিয়া থাকে । জাম ও পুজাি 

করুক বা নাই করুক, হিন্দু মাত্রেই (বালক ও স্ত্রীলোক 
পর্য্যন্ত) প্রাতঃকালে শধ্য! হইতে গাত্রোথান পুর্ববক হিন্দ্ুতার 
চিহ্ন স্বরূপ ললাটদেশে জাফ রাঁণের দীর্ঘ ওস্থল তিলক অঙ্কিত 

করে। এই তিলক এক সুর্ব্যোদয়ে সেবিত হয় এবং অপর 
সুর্য্যোদয়ে অপনীত হইয়া তৎস্থানে আর একট্রী সন্নিবেশিত 
হইয়া থাকে । একারণ, ইহাদের ললাটে স্ত্দীর্ঘ দাগ স্পষ্ট 
দেখিতে পাওয়া বায় । রর 

:, মুসলমানেরা স্থন্ি ও সিয়া ছুই অংশে বিভক্ত । তন্মধ্যে 
স্বন্নিদিগের সংখ্যা বহু পরিমাণে অধিক। এই ছুই ভিন্ন 
ভিন্ন মতাবলম্বী লোঁকদিগের ধন্মবিদ্বেষ অতি গুরুতর ও 
ভয়ানক । ইং সন ১৮৭২ খঞ্টান্দের শেবার্দে কোনে! মস্- 
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জিদের প্রাচীর লইয়! এই ছুই দলে বিবাদ হয়। এই সৃত্রে 
সহজ .সহত্র সুন্নি একত্র হইয়! অপর পক্ষের ঘরছ।রে অগ্নি 
প্রয়োগ, দ্রব্যাঃদ লুণ্টন, কুমারী ও যুবতীদিগের সতীত্ব নাশ, 

রাজ্যের শান্তিলোপ প্রভৃতি যে সমুদয় ভয়াবহ ও হুদয়বিদা- 
রক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা স্মরণ হইলেও হ্বংকম্প উপ-. 
স্থিত হয়। মহারাশার বুদ্ধিচাতুর্ধ্যে এবং শাসনকেশলে সে 
বিপ্লব অনতিবিলন্দে শান্ত হইয়! ঘাঁয় এবং অপরাধীর বথোচিত 
শান্তি পায় এবং কেবল ইহারই শাসনভয়ে ছুর্দান্ত মহম্মাদায়র। 
ধশ্মবিদ্বে-জনিত ছুরভীঞ্ট সাধন করিতে পারে না। নচে, 

স্ুযোগপাইলে ইহাদের নৃশংস ব্যবহারের ইয়ন্ডা থাঁকিত নং । 
[ শাসন-প্রণ।লী ] অতি প্রাচীনকাল[বধি কাশ্ম র বিদে- 

শীয় হিন্দু এবং মুসলমান নরপতিদিগের শাসনাধীন ছিল। 
পরে ইং ১৮১৯ খুষ্টাব্দে পঞ্জাব নরেশ্বর একাক্ষ সিংহ মহা- 
রাজা রণজিৎ সিংহ কাঁবুলাধিপতি আফ্জীর দোস্ত মহম্মাদের 

ভ্রাতা নবাব জুবরখখীকে পরাজিত করিয়! ইহা আপন রাজ্যান্ত- 
গত করেন। তাহার পরলোক প্রাপ্তির পর ইং ১৮৪৬খুষ্টান্দে, 
যকালে ইংরাঁজ রাঁজপুরুষেরা পঞ্জাব অধিকাঁর করেন, তখন 
মহারাজ! রণজিৎ সিংহের অন্যতর মব্্রী মহারাজা! গোলাব 

সিংহ তাহাদিগকে অশেষ প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন ; 

এমন কি, ইনি উহাদিগের পক্ষ অবলম্বন না করিলে তীহাদি- 
গের জয়লাভ করা ছুরূহ হইয়া উঠিত। একেতো, সমুদয় পঞ্জাব 
ও ইহার অধীনস্থ কাশ্মীর প্রভৃতি স্্রবিস্ত ত ভূভাগ এক কালে 
শাসনাধীন করা, কঠিন ব্যাপার, তাহাতে আবার মহারাজ! 
গোলাঁৰ দিংহকে কৃতজ্ঞতা নিদর্শন দেখানো উচিত । এই 
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বিধায়ে হচতুর রাজনীতিকুশল শ্েতকায় পুরুষের! মহারাজা 

গোলাব সিংহের লহিত উক্ত খুষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখে 
এক সন্ধি স্থাপন করেন। এবং তাহার নিকট'হইতে ৭৫ লক্ষ 
টাক! (ঘুল্য স্বরূপ) লইয়া! তাহাকে কাশ্মীর ও,জন্থু দান করি- 
লেন। এই সন্ধিপত্রে ইহাঁও ধার্য হইল, যে, কাশ্মীর ও জন্বু 

অধিপ্নৃতি ইংরাজদিগকে প্রতি বদর কেবল এক গুট্ অর্থাৎ 
পার্ব্বতীয় অশ্ব ; ১২টা শাল ছাগল (৬ পু এবই ৬ স্ত্রী) এবং, 
তিনযোড়া উত্কৃষ্ট শাল কর স্বরূপ প্রদান করিয়া সম্পুর্ণ 

স্বাধীনত1 সহকারে রাজত্ব করিতে পাইবেন । 
মহ! প্রতাপশালী রাজ! গোঁলাব সিংহ নিজ ভভূুজবলে ও 

স্লুবিজ্ঞ দেওয়ান জোয়াল! সাহার বিচক্ষণতা ও রাজনীতিকুশ- 

লতার সাহায্যে কাশ্মীর ও জন্দু স্প্রণালীক্রমে শাসন করেন ॥ 
ইহার শাঁসনকালে রাজ্যে দস্থ্য ও চৌর-ভয়ের লেশমাত্রও 
ছিল ন এবং অদ্যাঁপি তদ্রপই হইয়া আসিতেছে । পূর্ব পূর্ব 
নরপতিদ্দিগের দৌরাস্ব্যে ও পীড়নে প্রজারা মৃতপ্রায় হইয়াছিল। 
হ্বহরাঁৎ মহারাজা গোলাব সিংহের কোমল ও ন্যায়পরায়ণ 

শীসনে মৃতদেহে জীবন প্রাপ্ত হইল। প্রত্যুত, গোলাব সিংহ 
গোলাপ !পুষ্পের ন্যায় বিকসিত হুইয়! সৌরভ বিস্তার করত 
রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইৎ ১৮৫৭ খুষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে 
তিনি পরলোক গমন করেন ৮ ম্বত্যুর কিছুকাল পূর্বে 
তিনি স্বীয় মন্ত্রীকে 'কহিয়াছিলেন, যে, “ ঈশ্বর এমন সময়ে 
আমাকে কাশ্মীর দিলেন, যখন জর! আক্রমণ করিয়াছে। 

৯2 আমি ইহাঁর এক এক খণ্ড প্রস্তর এবং এক রি 
দুর্ববাদলের উপর পাঁদবিক্ষেপ করিতাম ৮» 

মহারাজা গেলাব সিংহ জীবদ্দশায় অর্থাৎ ১৮৫৫ ধ্ট - 
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বের মার্চ মাসে আপন পুত্র মহারাজা রণবীর সিংহকে যৌব- 

রাজ্যে অভিষিক্ত করেন । এক্ষণে ইহণর বয়ঃক্রম ৪৮ বৎসর । 

সিপাহী বিদ্রোহকালে ইনি বহুসংখ্যক সেনা দ্রিল্লীতে প্রেরণ 

করেন এবং তদ্রনস্তর ইতরাঁজদ্দিগকে অশেষ প্রকারে সাহাষ্য 

করিয়া আদিতেছেন । একারণ মহাঁরাণী ভিক্টোরিয়! প্রীতি সহ 

কারে ইহীকে নাইট উপাধি প্রদান করিয়াছেন । ইহাঁর.চারি 

পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম মিয়া প্রতাপ সিংহ, মধ্যম মিয়া রাঁম- 
সিংহ, তৃতীয় মিরা অমর সিংহ এব কনিষ্ঠ মিয়া লক্ষ্মণ সিংহ। 
জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র খু ১৮৫০, দ্বিতীয় ১৮৬৩, তৃতীয় ১৮৬৫ 

থুষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ এক্ষণে তিন বৎসর মাত্র । 
ইই।রা সূর্ধযবংশীয় । মহারাজা রণবীর সিংহ পিতৃ-মন্ত্রী 

দেওয়ান জোয়াল! সাহা এবং তৎপুত্র দেওয়ান কপারামের 

অসীম বুদ্ধি, কাধ্যদক্ষত1 এব বিচক্ষণতা বলে স্বরাজ্য গৌরব- 
সহকারে শাসন করিতেছেন । জন্ু নঞ্জর ইহার রাজধানী | 

তথায় মহারাজ! রাস করেন এবং প্রায় প্রতি বনর শ্রী্গ 

কালে কাশ্মীরে গমন করিয়া থাকেন । 

কাশ্মীরে হিন্দুধন্ম মুর্তিমতী। জন্বৃতে রঘুনাথজীর এবং 
কাশ্মীরে গদ!ধর দেবের ন্বর্ণমণ্ডিত মন্দিরে চারি বেদ অহর্নিশি 
পাঠ হইয়া থাকে । হিন্দুমাত্র সকলকেই অতি প্রত্যুষে শখ্যা 
হইতে গাত্রোথান পূর্বক যথারীতি স্নানপুজাদি করিতে হয়-_- 
কাহারো লৌকিক আচার ব্যবহার অথবা আহারাদি ধ্্মবিরুদ্ধ 
হইলে রাজদ্বারে বৎ্পরোনাস্তি দণ্ড হুইয়া থাকে । গোহত্যা, 
স্থরাপান ও জুয়াখেলা এই তিন মহাঁপাঁতকের নাম মাত্রও 
নাই। কাশ্মীরীর! পুরাকালাবধি স্ব স্ব ভবনে আর্গুর এবং 
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আপেলের স্থরা প্রস্তুত করিয়া পান করিত । কিন্তু মহাঁরাঁজা 
এক্ষণে উহা! রহিত করিয়াছেন এবং বদি কেহ কখনো পান 
'করে, তাঁহা হইলে তাহাকে সপরিবারে অশৈষ অপমানিত 

করিয়া রংজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন । গ্ীনগরে ইৎরাজ- 
দিগের আহারোপযোগী দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ ছুই তিন খান দো- 
কানআছে; তাহার! মদ নিক করিয়। থাকে । কিন্তু ইংরাজ 
ভিন্ন কোনে। প্রজাকে অথবা ভারতবধাঁন কোনে! লোককে 
তাহার। মদ বিক্রয় করিতে পারে না । 

এখানে বিচারকার্্য হিন্দুপশান্ত্র সম্মতিক্রমে সম্পাদিত 

হইয়া থাকে । অধুনা মহারাজার আদেশ মতে বাবু নীলাম্বর 
মুখোপাধ্যায় হিন্দুদিগের ব্যবস্থাশাস্ত্র, মুনলমানদিগের কোরাণ 

এবং ইংরাজদিগের পিনালকোড এক্য করিয়া এক নুতন 
শিয়মাবলী প্রস্তত করিয়াছেন । কিছু দিন তদ্দারাই দগুবিধি 

হইয়া আসিতেছে । কোনো অপরাধী প্রাণবধ (ফাসি) দণ্ডার্ 

হইলে মহারাজা ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের অবিদ্রিতে ও অননুমোদনে 
স্বীয় স্বাধীনত। বলে বধ-কাধ্য করিতে পারেন । 

যাহাতে রাজ্য মধ্যে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া জ্ঞানা- 
লোক সম্যকৃরূপে প্রদীপ্ত হয়, মহারাজা! তত্প্রতি বিশেষ 
মনোযোগী আছেন। দূরদেশ হইতে কোনো ম্তথুপপ্ডিত আ- 
দিলে তাহার যথেষ্ট সমাদর করেন, আপন সভাঁসদ পণ্ডিত- 

দ্রিগের সহিত তর্করিতর্ক করাইয়া তীহার বিদ্যার পরিচয় 
লপ্েন এবং গুণের পুরস্কার স্বরূপ যথোঁচিত রতবাদি প্রদান 
পূর্বক বিদায় করেন। কাশ্মীরে সংস্কৃত 'ও সারস্ত বিদ্যালয়ের 
জন্য এবং জন্থুতে সংস্কৃত, পারস্য ও ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য 
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ঘাঁ্ষক ত্রিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় ( কেবলমাত্র--শিক্ষকদিগের 

বেতন.ও ছাত্রবৃতি ) স্বাক্ষর করিয়াছেন । বিদ্যা্থা বাঁলকেরা 
অবস্থানুনারে কেহ কেহ মাসিক দশ মুদ্র। করিয়া ছাত্ররূতি 

পাইয়া থাকে এবং অধিকাংশ প্রাত্যহিক প্রস্তৃত অস্ন ব্যঞ্জন, 

আবশ্যকীয় পরিচ্ছদ, পাঠ্য পুস্তক এবং বাসগৃহ পাইয়! থাকে। 

বিদ্যালয়ের শিক্ষকত। কার্ধ্য ও রাজকীয় প্রধান প্রধান .কার্ধ্য 

সম্পীদনার্থ কলিকাঁতী। গরভূতি দূরদেশ হইতে উপধুক্ত সঙ্গি- 
ঘ্বনগণ আনীত হইতেছেন। এবং যাহাতে ইংরাজ রাজ্যের 

হ্যায় স্প্রণালীক্রমে সমুদায় রাজকার্য্য সম্পাদিত হয়, তদ্বিষয়ে 

মহারাজ। একান্তিক চেষ্ট। করিতেছেন । অপর, স্বরাজ্যে 

বিশ্ববিদ্যালয় ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সর্বপ্রকার 

বিদ্যার পুস্তক সংগ্রহ করিতেছেন এব তৎসমুদায় সরল 

সংস্কৃত, হিন্দী এবং উর্দ, ভাষায় অনুবাদ করাইতেছেন। এই 

অনুবাদ বিভাগ একটা স্বতন্ত্র সমাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
এবং এত সম্বন্ধে প্রতি বংসর বিপ্ল ঘর্থ ব্যয় হইতেছে ॥ 

মহারাজার দানও অতি গরশংসনীয়। প্রাত্যহিক স্বস্তযয়ন 

ও গ্রহপুজ।) প্রতি শনিবারে শনৈশ্চর দেবের পুজা; 

মধ্যে কালপুরুষ প্রসূতি কুগ্রহের পুজা ॥ অমাবস্যা, পর্ামী, 
২ক্রান্তি, গ্রহণ প্রভৃতি উপলক্ষে বিপুল অর্থ দীন হীন অনাথ- 

দিগকে দান জন্য মহারাজাব বাধিক তিন লক্ষ এবং রাজপুক্র- 

দিগের প্রত্যেকের লক্ষ মুদ্র। স্থিরীকৃত 'আছে। অপর, স্বরাঁ 
জ্যস্থ হউক, বা বিদেশস্থ হউক, কোনো বিপদ্গ্রস্ত আগন্তক 
ব্যক্তি স্বীয় প্রকৃত বিপদ জানাইলে মহারাজা যুক্ত হস্তে অর্থে 
সামধ্যে- তাহার বিপদোদ্ধার করেন। এতঘ্যতীত, সময়ে 
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সময়ে ভারতবর্ায় অথবা! ইংলন্তীয় কোনে! উৎসব উপলক্ষে 
ভাথবা কোনে! কল্যাণব্রতে বিপুল বিত ব্যয় করিয়া গাকেন। 

".  ববাজন ও পণ্যজাত দ্রব্যাদির কর প্রত্ৃতি সমুদায়ে মহা- 
“রাজার বার্ষিক আয় অনুমান এক কোটি মুদ্র এবং প্রায় তৎ- 
সমুদয়ই ব্যয় হইয়া থাকে । অধুনা শাল হইতে দশ লক্ষ টাকা 
উৎপ্রন্ন হইতেছে। পুর্বে শালের কর অধিক ছিল বলিয়া 
তদপেক্ষা! অধিক টাক। সংগৃহীত হইত । কিন্তু উহ প্রজা- 
পীড়ক ছিল-_তন্তবায়ের! অতি কষ্টে প্রদান করিত । একারণ, 
মহারাঁজ। নিজ কোষের হ্রাসত। করিয়।'ও অনেক পরিমধণে উহা 

লাঘব করিয়াছেন । পুর্ব্বে ভূমি মাত্রই রীজসম্পন্তি ছিল; 
কোনো! ভূমির নির্দিউ রাজস্ব ছিল না। কৃষিকার্য্যের সময়ে 
কৃষকিগকে উহা! বিভাঁগ করিয়া দেওয়া হইত এবং শস্যোহ- 

পাদন হইলে কেবলমাত্র তাহাদিগের ভরণপোষণোপহোগী 
শস্য প্রদীন পূর্বক অবশিষ্ট সমুদয় রাজকোষে সঞ্চিত হইত 

এবং প্রজাদ্দিগের আবশ্যক মত নরপতি স্বয়ং শস্য বিক্রয় 

করিতেন | ভুতরাং, পাঠকগণ বিবেচনা করিয়! দেখুনঃ এই 

রীতি কতদূর পর্যন্ত এরঙ্গাশোণিতশোষক, নৃশংস এবং 
দৌরাঝ্ম্য-সুলক ছিল । কিন্তু করুণঙৃণ্য বর্তমান, নরেখর উহা 

সমূলে উচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্তে অতি লঘু পরিমাণে 
ভূমির কর নির্দেশ পূর্বক ক্ষকদিগকে বণ্টন করিয়া 
দিয়াছেন । কয়েক বৎসর অতীত হইল, কাশ্মীরে প্রজাদদিগের 
নিকটে রাজস্ব হিসাবে ন্যুনাধিক দবাবিংশতি লক্ষ মুদ্র! অনা্দায়ী 
ছিল। বিশেষ গড়ন না করিলে সে সমুদয় আদাঁয় হইবার 
সম্ভাবনা ছিল ন! । কিস্তু মহারা'জ! উহার স্বত্ব ত্যাগ করিয়া- 
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ছেন এবং যাহাতে বর্ষে বর্ষে রাজন্য আদায় হয়, তাহার বন্দো- 

বস্ত করিয়া দিয়াছেন । এইরূপে প্রজাগণের স্থখোদ্দেশে ইনি 
অনেক অনেক বিধয়ের করের লাঘব করিয়াছেন এবং যাহাতে 

কোনো কোনে! বিময় হইতে অধিক রাজন্দ উৎপন্ন হয়,তাহার 
উপায় অবলম্বন করিতেছেন ।: এতাবকাল রেসম হইতে দশ 
সহত্র টাক! আয় হইত ; কিন্তু বিজ্ঞবর নীলাম্বর বাবু এখান- 
কার অসংখ্য ভু'তরৃক্ষ এবং সুলভ গুটিপোকা দেখিয়া মহা- 
রাজার নিকটে আবেদন করেন, যে, স্থচারুরূপে কর্ধিত হইলে 

রেসম হইতে দশ সহস্রের পরিবর্তে ছয় লক্ষ মুদ্রা উৎপন্ন 

হইবার সম্ভাবনা । মহারাজ! এই বাক্যে অনুমোদন করাতে 

তিনি বাঙ্গাল! দেশ হইতে কতিপয় স্থশিক্ষিত তন্তবার আনা- 

ইয়! রেসমের কার্ধ্য বিস্তুূত করিয়াছেন । বোধ হয়, তাহার 
আশা ফলবতী হইবে । 

মহারাঁজীর চল্লিশ সহত্র স্শিক্ষিত ঞৈম্য আছে। রঘু- 

নাথজী প্রভৃতি দেবতাদিগের নামানুসারে সম্প্রদীয় সমুদায়ের 

নামকরণ হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন পরি- 

চ্ছদ--সে সমুদয় অতি উৎকৃষ্ট। সৈন্যদিগের অধিকাংশ 
ডৌগ্রা অর্থাৎ জন্বু ও তৎসন্গিধি স্থানবাসী । এতদ্বযতীত, 
অনেক হিন্দুসিপাঁহী এবং কাশ্মীর প্রদেশের উত্তরভাগস্থ গিল- 

গিৎ প্রভৃতি স্থানবাসী আছে প্রায় কল সেনানায়ক ডোগ্রা | 
কাশ্মীরে কর্ণেল গার্ডনার নামক এক জন ইউরোপীয় ( বোধ 

হয়, ইটালী দেশীয় হইবেক ) মহারাজ! গোলাপ সিংহ কর্তৃক 
সৈন্যাধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত আছেন এবং. সম্প্রতি ইভরোগীয় 
তুর দেশীয় এক জন দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও কর্মদক্ষ কর্মচারী 
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এক সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন । অধুনা মহা- 
রাজা ডোগ্রা সন্ান্ত ব্যক্তিদিগের সন্তানের এক নূতন, সম্প্র- 

'দবায় প্রস্তুত করিতেছেন । উহাঁরা শিক্ষিত হইলে মহারাজার 
শরীর রক্ষক হইবে৷ সৈন্যগণ ইতিপূর্ব্বে ইংরাজী শব্দে শি- 
ক্ষিত হইত । কিস্তু অধুনা তৎসমুদয় সংস্কৃত ভাষায় অনুবা- 
দিত,.হইয়াছে যথা, * স্কন্ধে.যন্ত্রম্ ৮ « দক্ষিণে চক্রম্ ” 
ইত্যাদি । 

মহারাজা স্বিখ্যাত আলফে ড নরপতির ন্যায় দিন-রান্রিকে 

নানাভাগে বিভক্ত করিয়। স্বীয় নিত্য নৈমিত্তিক কণ্মের নিয়- 

মাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন । নিতান্ত শরীর অস্বস্থ অথবা কোনো 

দৈব ছুর্ঘটনা উপস্থিত না হইলে উহ! উল্লঙ্ঘন করেন না_ 
নচেৎ প্রত্যহ .তহসমুদয় স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপালন করিয়া 
থাঁকেন । প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোথান করিয়া প্রাতঃক্রি- 
য়াদদি সমাপন পর্ধরবক ঈশ্বরোঁপাসনায় মনোনিবেশ করেন। 

যকালে স্বগ বা ব্যাত্্র চণ্্াসনে উপবিষ্ট হুইয়া ভক্তি সহ- 
কারে পূজা করিতে থাকেন, তখন ইহাকে দর্শন করিলে 
ভক্তিরসের উদয় হয়। পৃজাকালে শ্রীমন্তাঁগব অথবা পুরাণদি 

পাঁঠ শ্রবণ করেন এবং কৃতবিদ্য পণ্ডিত মণ্ডলীতে মণ্ডিত 
হইয়া ধর্্মালোচনা ও শাস্ত্রানুশীলন করিতে থাঁকেন। পণ্ডিত- 
দিনকে যেরূপ জটিল প্রশ্ন করেন; প্রাপ্ত উত্তরের যৌক্তিকত! 
ও অযৌক্তিকতা যেরূপ. প্রতিপন্ন করেন,ভাহাদিগের পরস্পরের 
মতভেদ হইলে যেরূপ ন্যায়পরায়ণ মধ্যস্থ হইয়া. মীমাঁংস! 
করিয়া দেন, তাহাতে হার স্থৃশিক্ষা, অসীম. বহুদর্শিত্তা এবং 
অসাধারণ ধীশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয় । অধিক-. 
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তর প্রতিষ্ঠার বিষয় 'এই, যে, পাছে প্রত্যক্ষ দেবতাম্বরূপ 
রাজ্যেশ্থরের মতের বিরন্দ্ধ কেহ কোনো কথা কহিতে সাহসী 
ন! হয়, এ কারণ মহারাজ ভূয়োভুয়ঃ সকলকেই আপনাপন 
অভিপ্রায় অকুতো ভয়ে প্রকাশ করিতে উত্তেজনা করেন এবং 
স্বপক্ষ, যত কেন প্রিয় ও বিশ্বাসস্থল হউক না, ভ্রান্তিমূলক 

প্রমাণীকৃত হইলে প্রীতি-প্রফুল্লমনে তাহা পরিত্যাগ পুর্বক 
প্রকৃতপক্ষ অবলম্বন করেন। 

যৎকালে মহারাজ! পুজা! করিতে থাকেন, তধন ধীমান 

জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র স্নান, দান, পূজ। গুভূতি প্রাতগক্রিয়া সমাপন 
পূর্বক সচিবপ্রধান দেওয়ান জোয়ালা সাহার সহিত বহুসং- 

খ্যক সভাসদৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়। « দেওয়ান খানায় ৮ উপ- 
বিষ্ট হয়েন এবং রাজ্যসংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য সমাধা করেন। 

পরে নবম ঘটিকাকালে মহারাজা পুজ! ও প্রাত্যহিক দান 
সমাপন করিয়া দরবারে আইসেন। চোপক্ঈীরেরা অগ্রবস্তা 
হইয়া মহারাজের আগমন ঘোষণ! করিতে থাকে । এই দর- 

বারকে “ খাস্দরবার ” অর্থাৎ অপ্রকাশ্য রাজসভা কহে । 

ইহাতে কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র, মন্ত্ীদ্ধয় এবং তদ্বংশজাত 
সুদক্ষ কর্মচারীরা উপস্থিত থাকেন। ইহাতে রাজ্য-সংক্রাস্ত 

গঞ্থ বিষয়াদির পরামর্শ হয়; কি লঘু, কি গুরু ষমুদয় রাজ- 

কার্য্যের তত্বাবধারণ হয় ; প্রচলিত নির়মাদি সংশোধন আব- 

শ্টক হইলে পরিবর্তন হয় ; রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও প্রজা- 

গণের স্বখোন্নতি উদ্দেশে কল্যাঁণময় ব্রতসকল স্থিরীকৃত হয় ; 
এবং প্রয়োজনমতে প্রধান প্রধান কর্মচারীরা আহত হইয়া 
তাহাদিগের ভারার্পিত করের পর্যালোচনা হুইয়। থাকে 4 
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এতন্্যতীত, নির্দিষ্ট দিবসে মহারাজ! স্বয়ং সৈন্য-সংক্রাস্ত 
ও গুরুতর দেওয়ানী ও ফৌজদারী সম্বন্ধীয় অভিযোগ প্রভৃতি 

-'বিশেষ বিশেষ বিভাগের কার্য পর্যবেক্ষণ করেন। 
পাঠকবর্গের গোচরার্থু'এস্থলে উল্লেখ কৃরা উচিত, যে, 

জন্মাষ্টমী, বিজয়াদশমী,“রামনবমী প্রভৃতি কয়েক মহোৎসবে 
মহীরাজ। বহুমূল্য রত্রালঙ্কারে শোভিত হইয়। মভামীন হয়েন । 

নচেহ প্রাত্যহিক দরবারে খতু উপযোগী সাধারণ পরিচ্ছদ 
এবং ক্ষত্রিয় জীবনসর্ধস্ব তরবারি ভিন্ন কোনো প্রকার অল- 

ক্কার ধারণ করেন না । মহারাজা সভামীন হইলে রাজকর্ম্ম- 
চারী মাত্রেই দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়! “ জয় দেব মহারাজ» 

শব্দে বন্দন। করতঃ রাজসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। 

বিদেশীয় সন্তান্ত আগন্তকের! এই প্রাতঃকালীন দরবারে মন্ত্রী 
দ্রিগের সাহায্যে রাজনদনে উপনীত হইয়! থাকেন। পরে বেলা! 
একাদশ ঘাটকাকালে সভ। ভস্ক হয় এবং চোঁপদারের! সভাভ- 
স্গনুচক ধ্বনি প্রকাশ করিতে থাকে । * 

বেল! অপরাহ্ন চতুর্থ ঘটিকাকালে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র প্রাড়'বি- 
বাকদিগের সহিত “ মণ্তী ১, অর্থাৎ রাজবাটার বহির্দেশস্থ 

মধ্যস্থলবর্তী প্রকাশ্য সভামণ্ডপে অধিবেশন পূর্বক নিরাশ্রয় 
অন[থদিগের মর্্মবেদনার আবেদন শ্রবণ এবং তংপ্রতীকারের 
অনদেশ প্রচার করেন । 

ূ্ধ্যাস্তের প্রাক্কালে মহারাজা অশ্বারোহণ পূর্বক নগর 

* ইহ! এবং পরবতী বর্ণনা জন্ুরাজধানী আদর্শ করিয়া লিখিত হইল। 
মহারাজ! কাম্মীরে পায় মৌকাধানে সন্ধ্যাসমীরণ সেবন এবং নগর গর্ধাবেক্ষণ 
করিয়া খাকেন। সেখানে কোনে] হম্তী নাই। | 
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পর্য্যবেক্ষণ করিতে গমন করেন । সম্মখে অস্ত্রধারী শরীর- 
রক্ষক্রো ধাবিত হইতেছে, উচ্চৈঃশ্রব। সদৃশ ঘোটক-পৃষ্ঠে 
মহারাজ! উপবিষ্ট হইয়ী একতান নয়নে চারিদিক্ নিরীক্ষণ 
করিতেছেন, রাঁজপুত্রের! ও পারিষদবর্গ স্থদীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া! 

পশ্চাদ্গমন করিতেছ্ছে,পশ্চাভে ছুই ব৷ চারি মাতঙ্গ স্থসজ্জিত 
হইয়া গর্ববনহকারে মুছু স্ব পার্দবিক্ষেপ করিতেছে, অশ্বের 

হ্ষোরবে ও পদশব্দে প্িউমগুল প্রতিধ্বনিত হইতেছে, নগরী 

সহত্র মুখ ধারণ করতঃ “ মহারাজ জয় দেব” শব্দে বন্দনা 

করিতেছে-__দেখিলে নরেশ্বরের প্রতাপে বিমোহিত হইতে 

হয়! প্রতি রবিবারের সায়ংকালে সেনা -প্রদর্শন হইয়! থাকে । 

মহারাজা ব্বয়ং উপস্থিত্ত থাকিয়া! সৈন্যদিগের শিক্ষার পরীক্ষা 
লয়েন। 

বিভাবরী সমাগত! হইলে 'মহারাজ! প্রত্যাগমন পূর্ব্বক 
দরবারে আলীন হয়েন। কোনে! গুহ্য পরাধ্ধর্শের আবশ্যকত। 
থাকিলে মন্ত্রীবর্গের সহিত নিভৃত স্থানে উপবেশন করেন। 
ইহাকে “ কিনারা ” বা “ গোসা ৮ (কর্ণ) কহে। পরে 
“ আম-দরবার ” অর্থাৎ প্রকাশ্য রাজসভ! আরম্ভ হয়। ইহাতে 
প্রধান প্রধান.রাজ কর্মচারী মাত্রেই উপস্থিত হয়েন। ইহাতে 
প্রাতঃকালীন দরবারের ন্যায় রাজ্যের হিতৈষিণী ও ওৎ- 
কর্ষসাধিনী মন্ত্রণা অবলম্িত, সমুদয় বিভাগের কার্য্য পুস্থা- 

নুপুষবরূপে পর্ধযালোচিত, বিদ্যা ও ধর্্মবিষয়িণী তত্ব বি হ- 
গত হইয়া থাকে। মহারাজ! সাধারণ বিষয়াদি সম্বন্ধে যেরূপ 

নীতিগর্ভ কথোপকথন, রাজ্যশাসন সম্পর্কে যেরূপ সদভি- 
প্রায় প্রকাশ এবং রাজা ও প্রজার পরস্পর পিতাপুত্র সম্ব- 
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্বীয় কর্তব্য বিষয়ে যেরূপ বক্তৃতা করেন, তাহাতে ইহার 

অসাধারণ অভিজ্ঞতা, অনুপম প্রজাবাৎসল্য, স্বকীয় গরিষ্ঠ 
পদের যোগ্যতা, অসীম দয়া, দাক্ষিণ্য, উদারতা! ও মহান্চিন্ডের 
“সহজ সহজ নিদর্শন দর্শনে বিমোহিত ও ভ্বক্তিমান হইতে 
হয়। রাত্রি নবম ঘটিকাকালে রাজসভ ভঙ্গ হইরা থাকে | 

_শ্রত্যুত, মহার1 1 রণবীর সিংহ, কে, জি, নি, এস, আই, 
টা শ।ন্তমূর্তি, ধীরপ্রকৃতি, সৎবর্্মশীল, সাধুচরিব্র, উদ্বার- 

চিন, ধন্মভীত, বদান্য, নিরহঙ্কার, প্রজাবতসল, গুণগ্রাহক, 

অভ্ুল-বুদ্ধিসম্পন্ন এবহ সর্ব গুণান্বিত, তাহাঁতে ইহাকে দেব- 
তুল্য বলিয়। প্রতীয়মান হয়। ঘিনি ইহার দর্শন লাভ 
করিরাছেন, টিনিই মুক্তকণ্ে স্বীকার করিবেন, যে, ইহার 

সৌম্যসূর্ভিতে বুজচক্রবন্তী-লক্ষণ-সংযুক্ত রমণীয় গ্রভা স্পষ্ট 
লক্ষিত হইয়। থাকে । ইনি বেপ্ূপ অতুল বিভবশ।লী, সম্যক্ 
প্রকারে স্বাধীন এবং দোর্দগু প্রতাপান্বিত নরেশ্বর, তাহাতে 
য ইহার চরিত্র দোষশুন্য হইয়া সব্বগুণের আকর হই- 

য়াছে, ইহা! অ.ত প্রশংসনীয় । অপিচ, স্বর্ণ ধাঁহার রাজ্য, 
অমরাপুরী ধাহার বাসস্থ'ন, এবং নন্দনকাঁনন ফাহার ভ্রীড়ার 

উপবন, তিনি যে কোনো প্রকার ইন্ত্রিয় দোষে দূষিত 

মহেন, ইহা যেমন অনুমোৰনীয়, তেমনি আশ্চর্যের বিষয় । 

ইনি রাজনাতিক্্র বিচক্ষণ সচিবদ্ন্তয়র সছুপদেশে যেরূপ স্পপ্র- 
ণালীক্রমে রাজ্য শাসন করিতেছেন-_প্রজাদিগের হিত- 

সাধন উদ্দেশে যে সা" স্ুনিয়ম প্রচার ও মহদনুত্তান 
করি.তছেন-_তাহাদিগের স্তুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য 

নেহময় পিতার ন্যায় যেরূপ সক্রুণহস্তে পালন করিতে- 
৭ 
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ছেন-_শ্বরাজ্যের স্রীব্দ্ধি করিবার জন্য যেরূপ একাগ্রচিত্ত 
ও তগপর আছেন এবং বিদেশীয় বা বিজাতীয় জন সমূহের 

পক্ষে যেরূপ “সহৃদয় ও কৃপালু, তাহাতে ইহার রাজ্য 
“ রামরাজ্য » বলিয়া! স্বীকার করিতে হইবে । ভারতব্ষাঁয় 
কোনো আধুনিক নরপতি ইহার সমকক্ষ যে হইতে পারেন 
না, এ কথা সাহস করিয়! বলা যাইতে পারে । তবে যে স্ময়ে 
সময়ে কোমো কোনো ইংরাজী সংবাদপত্র-সম্পাদক বা 

তন্রপ কেহ ইহার শাসন প্রণালীর নিন্দা দ্বারা জঘন্য কুৎসা 
করিয়া থাকেন, সে সমুদাঁয় অলীক ও বিদ্বেমূলক। এমন 

স্বর্গসম কাশ্মীর “নেটিভ” রাজার অধীনে রহিয়াছে, ইহ! অনেক 
ইৎরাজ মহোদয়ের প্রাণে সম্থ হয় না, তাহাতে তাদের ঘোর 

চক্ষুঃ-গীড়া উৎপাদন করে। অপর, এস্থলে ইহারা বারমাস*্ বাস 
করিয়! ইৎরাজাধীন স্থান সমূহের ন্যায় যথেচ্ছাচারী হইয়া 

সপ, পম 

* ইংরাজদিগের সহিত মহাঁরাঁজ গোলাপ সিংহ এই অভিপ্রাঁয়ে এক 

সন্দথি স্বাপন করেন, যে, কাম্মীর দশ নাথ ইংরাঁজেরা নিয়মিত সংখ্যায় প্রতি 

বনুসর ১৫ ই এত্রেল হইভে ১৫ ই অক্টোবর পর্য্যভ্ত কাশ্মীরে থাকিতে পারিবেন । 

এই নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে তাহাদিগকে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিতে 

হয়। পঞ্ডাব গবর্ণমেন্ট সংখ্যা নির্দেশ পূর্বক (তিন শতের অধিক নহে ) আদেশ" 

পত্র অর্থাৎ টিকিট প্রচার করিয়] থাকেন । এবং গমনার্ধাদিগের চরিত্র লাম্পট্য 
এভৃতি দোষে দুষিত না হয়, যথেচ্জাচারী হইয়। রাজোর শাস্তি নউ ন| করে, 

প্রজাদিগের সহিত কোনো বিষয়ে অসামজজস্য ন, ঘটায়, এই সম্মদায়ের তি দি 

রাখিবাঁর জম্য প্রতি বসর এক জন “আফিসর অন্ স্পেশিয়েল ডিউটি” নিযুক্ত 

করেন এবং তত্সনভিব্যাহারে এক জন চিকিৎসক এবং এক জন পাত্রী রণ 

করেন । এইরূপ আনহ্মান চলিয়া আসিতেছিল, কিন্ত গত বৎসর ইয়কন্দের 

সহিত সস্থি স্থাপন হওয়াতে উক্ত আফিসর ছয় মাসের পরিবর্তে আট মাঁস 

। খাকিবার ক্ষনত1 পাইয়াছেন। কিন্ত তিনি রাঙ্জ্য সংক্রান্ত কোনে। ৰিষদষে 

হজ্তার্পণ করিতে পারেন না। 
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আপনাপন নিকৃষ্টরত্তি চরিতার্থ ও পণ্ুবৎ ব্যবহার করিতে 
সমর্থ হয়েন না, কথায় কথায় “ড্যাম্ নিগার » বলিয়া স্ব স্ব 

'প্রতুত্ব -দেখাইতে এবং বিবিধরূপে প্রজাদিগকে পদতলে 
দলিত করিতে পাঁরেন না; ইত্যাকার নানাবিধ মনস্তাঁপে 
তকৃরণে মহারাজার বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করত লেখনী 
দ্বারা ঝাল ঝাঁড়েন! , 

আবার কেহ কেহ হয় তে নিজ দুক্ৃর্মের প্রতিফল স্বরূপ 
অপমানিত হইয়া রাজ্য হইতে নিক্ষান্ত হইয়াছেন । স্থৃতরাঁং 
মহারাজার কুৎসা ও নিন্দা চারিদিকে প্রচার করিয়া বেড়ান। 
কিন্ত মহারাজ। এই সমুদয় “ কুভ| ভোঁকৃতা হায় » (কুকুর 
ঘেউ ঘেউ করিতেছে ) বলিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

কাশ্মীরের পথ । 

সি 

কাঁশীরে যাইবার নিম্নলিখিত কয়েকটা প্রধান রাজপথ 

আঁছে। 

১ম।' জদ্বু এবং বন্হাল পথ, অর্থাৎ আধুনিক কাশ্মীরা- 

ধিপতির রাজকীয় পথ | 

২য়। ভিন্বর এবং পীর পঞ্জাল পথ, অর্থাৎ পুরাতন 

বাদশাহী পথ । 
৩য়। ভিম্বর এবং পুঞ্ পথ । 

ধর্থ। মরি পথ। 

৫ম। আঁবোটাবাঁদ পথ, অর্থাৎ পূর্বতন আফগান শামন- 
কর্তাদিগের পথ । 

' ভাক্তার ইন্দ ও.হুতি মহোদয়গণ কাশ্মীরভ্রমণ-সনবন্ধীয় 
পুস্তকে এই সমুদয় পথের কিয়দংশ বর্ণনা করিয়াছেন এবহ 

মণ্টগোমারি সাহেবের “ কাশ্মীর রুট ম্যাপ” এবং “জন্ু 

ও কাশ্ীরম্যাপ ৮» মানচিত্রে প্রত্যেক পথের প্রত্যেক স্থান 

অস্কিত আছে। কাশীর-দর্শনাভিলাষী ব্যক্তিগণ তৎসমুদায় 
সংগ্রহ করিলে যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারেন। তথাপি াহা- 
দের স্থবিধা জন্য সর্বাগ্রে স্বীয় প্রত্যক্ষলন্ধ অভিজ্ঞতানুষায়ী 
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সমুদায় পথের সাধারণ প্রকৃতি ও জ্ঞাতব্য বিষয় সকল বর্ণনা 
করিয়া পরে একাদিক্রমে সকলের হাবিশেষ বিবরণ প্রকটন 
“করিব | 

"* উপরে যে কয়েকটী রাজপথের নামোল্পেখ করা গেল, 
উহার মধ্যে কেবল প্রথমটা অর্থাৎ জন্বু ও বন্হাল পথ দিয়! 
বাইনে হইলে কাশ্দীরাধিপতির,বিশেম আজ্ঞা আবশ্টাক | এ 
পথে ইংরাজেরা প্রায় কেহই যাইতে পান না_ মহারাজ! 

যাহাঁদিগকে অনুমতি করেন,কেবলমান্র তাহারাঁই এবং তীহার 
প্রজ। ও কন্মমচারীর! গতায়াত করিয়া! থাকে । নচে্, অপর 

চারিটী পথ অনবরুদ্ধ । | 
কাশ্মীরে প্রবেশ করিতে হইলে কাশ্ীরাধিপতি অথবা 

ইংরাজ গবর্ণমেট হইতে কোনো বিশেষ আজ্ঞাপত্র লইবার 
আবশ্যক করে ন|। তবে যাহাতে পথিমধ্যে কোনে কষ্ট না 

হয়-_ অনায়াসে যাঁন, বাহক ও আহারীয় এবং অপরাপর 

ওয়োজশীয় দ্রব্যাদি নিয়মিত মুল্যে পাওয়া যায়, তজ্জন্তয 

পূর্বেবক্ত গবর্ণমেন্ট দ্ধয়ের মধ্যে একটার পরোয়ানা অর্থাৎ 
ক্ষমতাপত্র সংগ্রহ কর! পরামর্শ সিদ্ধ । ৃ 

কিন্তু কাশ্মীর হইতে বহির্গমন কালে তথ্বকার শীসন- 
কর্তার স্বাক্ষরিত বা মুদ্রাঙ্কিত “ রাহাঁধারী » অর্থাৎ বহির্গঘন 
আদেশপত্র গ্রহণ না করিলে কি ইউরোপীয়, কি কাশ্মীরী, 
কি বাঙ্কালী, কি হিন্দুস্থানী কোনো জাতীয় কেহই আসিতে 
পারে না । এ কারণ, একটী প্রবাদ বাঁক্য আছে, যে “কাশ্মীর 
কয়েদ বে জিঞ্জির ” অর্থাৎ কাশ্মীর বিনা শৃঙ্খলে কারাগার । 
অথবা অভিমন্যুর ন্যায় বল! যাইতে পারে, « আগ শক্তি 
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আছে, নির্গম শক্তি নাই!” কিন্তু সচ্চরিত্র পর্য্টটকেরা ইচ্ছা 

করিলেই অনায়াসে রাহাধারী পাইয়া থাকেন। 
সকল পথের প্রতি আড্ডাতে বাসোপযোগী গৃহ আছে 

এবৎ অশ্ব, অশ্বতর. পালকী 'ও বাহক প্রভৃতি অতি স্থলভ। 
লোকালয় ভেদে কোনো স্থানে দুই তিনটা দোকান এবং 
কোনে! কোনো স্থানে বা আপণ-শ্রেণী আছে । উহাতে চাউল, 
আটা, ঘৃত, চিনি, ছুপ্ধ, দধি প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য পাঁওয়। 

যায়। এই সমুদয় সামগ্রী আয়োজন করিবার জন্য মহা- 
রাজার কন্মমচারীর। নিযুক্ত আছে; তাহারা কোতোয়াল অথব! 

সার্জন নামে খ্যাত। এতদ্বতীত, স্থবেদার, তহসিলদার, 

থাঁনাদার, পেক্ষার, নম্বরদার এবং ঠিকাদার সংজ্ঞাধারী 
কর্মচারীরাও পথিকদিগের তন্তীবধারণ কারয়! থাকে । কোনে। 

আঁড্ডাতে পৌছিয়াই উহাদিগকে সংবাদ কবিবামাত্র উহারা 
প্রকৃত আজ্ঞাবহ রূপে সমুদয় অভাব পর্ণ করিয়। দেয়। 
স্থতরাং পথিমধ্যে যাত্রীগণের কোনে! . প্রকার ক্রেশ হইবার 
সম্ভাবনা নাই । 

 এস্থলে উল্লেখ কর! আবশ্যক, যে, আহার্য ও ব্যবহার্ধ্য 
দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপিত আছে এবং এক আড্ডা হইতে অপর 
আড্ডা যাইবার জন্য যান ও বাহকের মুল্য এইরূপ ;-_ 

১ (আরোহণোঁপযোগী ) অশ্ব বা অশ্বতর-_ 
প্রতি আড্ডা ॥০ আনা 

১ ভারবাহী অশ্বতর এ ॥* 
.১ পালকী এঁ 1০ 

১ পাঁলকী-বাহক ৰ এ 1৮৬. 
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১ ভারবাহক এ রি 
| 1%.হইতে 

*১'কসাব-বাহক (পিষ্ঠ,) পথ এ 
. | %০ আনা 

অশ্ব ও ধাহকেরা তাহাদিগের নির্দিষ্ট *এক আড্ডার 
তর্ক গমন করে না। অগ্রবর্তী আড্ডায় ভার পৌছিয়াই 
আপনাপন প্রাপ্য মজুরি লইয়া" প্রত্যাগমন করে । স্তরাং 
প্রতি স্থানে নূতন নৃতন যান ও বাহকের অনুসন্ধান করিতে 
হয়। পথের অবস্থানুসারে ছয় বা আট জন বেহার! নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় ॥ কাশ্মীরের সাহাবাঁদ এবৎ বন্হাল নামক স্থান- 

দ্বয়ের পালকী-বাহকেরা অতিশয় দৃঢ় এবং পার্বত্য পথের 
সম্যক উপযোগী । কিন্তু কাশ্মীরে প্রবেশ কালে বন্হাল 
পথ ভিন্ন উহাদিগকে পাওয়। স্কঠিন। তবে বহির্গমনকালে 
তথাঁকার শাসনকর্তা দ্বার! চেষ্টা করিলে উহাদিগকে পাওয়া! 
যাইতে পারে। 

যে সমুদয় রাজপথের নামোল্লেখ কর! গিয়াছে, উহার 
মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় পথ সর্বাপেক্ষা হুর্গম। স্থগমত। পক্ষে 
চতুর্থ ও পঞ্চম সর্ব শ্রেষ্ঠ এবং দ্বিতীয়টী এ উভয় অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ ন্যুন | ইহাদিগের দূরতার তালিক। নিন্ধে প্রকাশ করা 
যাইতেছে। 
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১। জন্বু ও বন্হল পথ । 
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৭ [রাম ২০ 
বন্হাল 1 ১৫ 

৯ এবরনাগ। খ৫ 

্ 

ও অনস্তনাগ। ১৩৬ 
৯ ০ 

১১ শ্রীনগর ৩০ 

০০০০০ 

সর্বসুদ্ধ | ১৭১ 

সপ ২ _. 

লাছেোর হুইতে সেয়ালকোট ৭৪ মাইল 
এবং সেয়ালকোট হুইতে জদ্থু ন্যুনাবিক 
২৫, মাইল । এ 

পথ অতিহুর্গমঃস্থানে ২ প্রকৃত পথ নাই । 

1 অপেক্ষ'কুত সুগম । 

পথ সুগম ও দুর্গম--উভধর্্মাক্রাস্ত | 
লান্দর পরিত্যাগ করিয়! লাডোলাড়ীর 

পাহাড়ে চন্ডিতে হয়, পথ অতি দুর্গম ॥ 
রাঁমবনে যাইতে চক্দ্রভাগা নদী পার হ- 
ই.ত হয় । অবতরণ অতিভয়ানক। 

ভধর্াক্রাস্ত । ক 

এ 
বন্হাল হুইভে বৈরনাগ পীর পর্বত 
( সম্মদ্রের সমতল হইতে ৯২০* ফীট 
উচ্চ) অতিদ্রুম পূর্বক অবতরণ করিতে 

হর এবং এখানে সমতল ভূমির আরস্ত। 
| বৈরনাগ মনোরঘ্য স্থান এবং কাশ্মীরের 

দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে একটী সুন্দর স্থল। 

সমতল ভূমি এবং স্থান রমণীয় । 
অনস্তনাগ হুইতে প্রার সকলেই নেধকা- 
পথে গমন করে। স্থলপথে ছুই আড্ডা । 



কাশ্মীর-ফুল্ুম । &ধ 

এই*পথ দিয়া লাহোর হইতে শ্রীনগর ২৭ মাইল! জন্ব 

হইতে শ্রীনগর ১১ আড্ডা । স্থতরাৎ পথিমধ্যে বিলম্ব না 
হইলে একাদশ দ্রিবসে গ্রীনগরে উত্তীর্ণ হওয়1 যায়। কিন্তু 
পুর্ব হইতে বাহকাদির বন্দোবস্ত থাকিলে অথবা প্ররুত 
'কাম্মীরী-বাহক প্রথমাবধি নিযুক্ত থাকিলে অপেক্ষাকৃত অনেক 
অল্প দিবসে পৌঁছান যায় । 

৮০০ 

| সব্ধন্থদ্ধ ১৪৮ +. 

* ২। ভিম্বর ও পীর পঞ্জাল পথ । 
আড্ডার আনুমা-1 উন 
সংখ্য। | আড্ডা নিক মাইল মন্তব্য ৷ 

ভিম্বর । | লাহ্বোর হইতে গুজরাৎ ৭০ মাইল 

এবংগুজরাৎ হইতে ভিম্বর ২৮ মহল । 

১ সদাবাদ|! ১৫ আদি চক চড়াউ অতিক্রম করিতে হয়। 

২. নাওশেরা, ১২০ 1 পথ সুগম। 

৩  চংগন | ১৩1১ 1 পথ সুগম এবং তাবী নদীর গর্ভ দিরা 
| শিয়াছে। 

৪ [রাজোড়ী। ১৪ এ এ । 
&€ [ন্নামণ্ডী ূ ১৪ পথ অতিশয় সুগম । 

৬ বরম- রতন পীর (সমুদ্রেতল হইতে ৮২০০ ফিট 

গোলা 14 ১০)০ | উচ্চ) অতিক্রম করিতে হুয়॥ 

পেধশি- 1 পথ সুগম এবং চিত্রপাণীনদী নুযুনাধিক 

নী পঞ্চবিংশতিবার পার হইতেহয়। এইপ;থে 

র অতি সুন্দর সুন্দর জলপ্রপাত আছে। 

৮ আলিয়া- পীরপঞ্জাল (সম্ুদ্রতল হইতে ১১ ০৪ ফিট 

[ বাদসরাই।) ১১ উচ্চ। ॥ 
৯ হীরপুর উই, গান! 
১০" [শোপি- ৭ অতিশয় সুগম । 

১৮10 
না যান) ৃ 

১১ [রামু | ১১ এ 
১২ (শ্রীনগর | ১৮ এ এবং সমতল ভূমি ॥ 



চে কাম্মীর-কুন্ধম। 

এই পথ দিয়! লাহোর হইতে শ্রীনগর ২৪৬ -মাইল। 
ভিন্বর হইতে ক্রীনগর ১২ আড্ডা, স্ুতরাৎ ১২ দিনের পথ । 

কিন্তু এক দিবসে অনায়াসে অল্প দূরবর্তী ছুই আডডা করিয়া, 
যাইতে পারা যায়। . 

৩। ভিম্বর ও পুঞ্চ পথ । 

আড্ডার]. | আনুমা- |]. 
পপ আপস ০. পাপা 

অসংখ্য! আড্ডা [নিক মাইল, মন্তব্য । 

ভিম্বর। ৯ না চু 

হইতে 

৫ থন্নামণ্ডী। ৬৯ 
৬ সুরন | ১৩ রতনপীর পাহাড় । পথ্থ সুগম । 

টা পথ সুগম ॥ 
৮ | কেহুটা | ৯ এঁ। 

আশলিয়া-। 
রঃ ) ৮ পথ ছুর্গয। ও 

চিত হা] হাজী পীর পাহাড় । পথ ছুর্গম॥ 
' বাদ |) 

১১ | উড়ী | ১৯ পথ অতিশয় হুর্গম ॥ 

১২ শেন 5৪ পথ দুর্গম । 
১৩ বায়ুর! | ১০ পথ অভি চুর্গম । 
১৪ [লীনগর | ৩৭ ( বারমুলা হু+তে প্রায় সকলেই নোঁকা 

ব্বন্দ্ধ 1১৮৭ ৭. পথে গমন করিয়! থাকে । স্থল পথে 

ট ১ ছুই আভঢা আছে। 
চে ৫৯৯ সদ পপ ৬ জ এ টি এ এত 

ভিম্বর হছে শ্রীনগর ১৪ ৪ আড্ডা, স্ৃতরাৎ ১৪ দ্রিবযের পথ । 

পথ অতি দুর্গম । একারণু, এক দিনে ছুই আড্ডা যাঁওয়! 
অতি ব্শদায়ক ও অপরামর্শসিদ্ধ। 

. | 
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২৮ ৪ চি গু 

কাশ্নীর-কু্গুম | ৫৯ 

৪। মরি পথ। 

মরি ৮ 
দেউল স্ব 

্ 

| কোহালা| ১০ 

1১৪ ঁ 

0 
425 
শী 

্ 

দমা ৬. 

ময়র ৮॥০ 

চিক্ষড় ৭1০ 

হত্তি ও 

চাকৌঁভী ১৫ 

উড়ী ১৬ 
নাওশের! ৪ 

বারমুলা ১০ 
গ্ীনগর 1; ৩০ 

সর্ব মুদ্ধ ছত 
০০০ 

লাহোর হইতে যাইতে হইলে এই পথ "দয়া যাওয়া বড় 

সুবিধা নহে। ব্বাউলপিত্তী প্রভৃতি স্থানবাসাদিগের পক্ষে 

ইহা উতন্তম। 

৮০, সি, সস সপ 

পথ অতি সুগম । 

ঝিলম (বিতক্ত)নদী।পথ অভিস্থগম 

এ। পথ অতি দুর্গম । 
পথ্থ দুম । 

এঁ। 
অপেক্ষাককত স্থুগীম ॥ 
পথ শ্ুগম। 

পথ অদ্ভি হুর্গম । 
পথ হুর্থম। 

পথ অতি সুগম ॥ 

(বারষুলা; হইতে প্রায় সকলেই 

7 কাপথে গমন করিয়া থাকে । 

বৈ 

কোহাঁলা হইতে চত্রকলাশ' ১১ মাইল । 1 

রাড 

১] 

এ ৪ চত্রকলাশি 22 

৫ রাড় ১, ত্রিনালী ১৭ ৭2 

৬ ঘরী 

| ৭ হ্ত্তি 

২২ ৪৯ 



্ ৃ কাম্দীর-কুস্ুমে 1 

৫। আবোটাঁবাঁদ পথ 
আড্ডার]. ।আলুমঁ]- 7 
সংখ্য। | আড্ডা নিক মাইল মন্তব্য । ২. 

ঠা পট 
টাবাদ। 

১. মানসেরা। ১৩* | পথ অতি স্বখম। রি 
ই ঘরী ১৯ এ । | 

৩ [|যোজা- 1 ] 

ফেরাবাদ.) চিত 
৪ হুতীয়ান ১৭ পথ দুর্গম | 

৫ [কণা ১১ | পথনুগম । 
৩ [কথাই | ১২ | পথ ছুর্গম । 
৭ শাহদেরা| ১ এঁ। 
৮ গিংগল | ১৪ | পথসুগম। 
৯. 14/কধুলা | ১৮ এ । 

১৩ গর | ৩০. [ বারমুল! হইতেঞ্চপ্রায় সকলেই নেক 
সর্ব দ্ধ [588 ১৫৫০ |. পথে গমন করে। 

এই পথও লাহোর ব। তন্নিকটবাসীদিগের পক্ষে সথগম 
নহে। পেশোয়ার ও রাউলপিন্তী প্রভৃতি স্থানবাসীদিগের 
পক্ষে ইহা অতি উপাদেয় । 

এই সমুদায় তালিক। পাঠে প্রতীতি হইবে, কলিকাতা 
বা লাহোর হইতে আসিতে হইলে বন্হাঁল, পীর পঞ্জাল অথবা 
পুঞ্চ পথ অবলম্বন করা পরামর্শসিদ্ধ।. বন্হাল এবং পুণ্চ 
পথ 8৬৪ ছরগম, ও সমূহ আপজ্জনক। সুতরাং কোনে! বিশেষ 

নাপ্রাফিলে এই ছুই পথ পরিত্যাগ করিয়া গীগ 
থে গমন করাই সর্ববতোভাবে বিধেয়। জন্বু হইতে 



কাম্নীর-কুন্গুম। ৬১ 

আর এক পথ নির্গত হইয়! ভিন্বর পথের সহিত মিলিত হই- 
য়াছে। পর্য্যটক স্বেচ্ছামতে উহাও অবলম্বন করিতে পাঁরেন। 

"মরি পথ-সর্ববাপেক্ষা হ্বগম ও তুম্ব । কিন্তু উহা এবং আবো- 
“টাবাদ পথ তত্রত্য অথবা 9০০ স্থানবাসীদিগের পক্ষেই 
স্ববিধাজনক | 

*পুর্ব্বোক্ত কয়েকটী পথ ব্যতীত কাশ্মীরে যাইবার আরো 
কতিপয় পথ আছে ।কিস্তুত সমুদয় স্থানীয়পথ এবং উল্লিখিত 

কোনে! না কোনোটীক সহিত মিলিত হইয়াছে । স্থতরাং 

তাহাদের নামোল্েখ ও বর্ণন! দ্বারা পাঠকদিগের চিন্ত ভাঁরা- 

ক্রাস্ত করিতে ইচ্ছা করি না । সিমল! পর্বত হইতে পর্ববত- 
মালা ও শৈল শিখর দিয়া ছুই পথ আছে। কিস্তু পঞ্জাব 

গবর্ণমেন্টের বিশেষ অনুমতি না হইলে উহা! দ্বারা কেহই 
গতায়াত করিতে পারে না । | 

যে কয়েকটা পথ স্থগম বলিয়! উল্লেখ করা গেল. তাহাতে 

পাঠকবর্গের মনে স্থগম শব্দের কিরূপ অর্থ প্রতিভাত হই- 
য়াছে বলিতে পারি না। ঘিনি কখনো পার্বত্যদেশে পদ- 

চালন! করিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন, যে, উহা! “মন্দের ভাল” 

এই মাত্র । নচেৎ ফাহার! অদ্যাঁপি বঙ্গ দেশের সমতল ভূমিতে 

স্থখে ভ্রমণ করিতেছেন, এখানকার পথের কাঠিন্য ও অসরলতা! 
তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হওয়! স্বকঠিন। তবে সকলেই শৈশব- 
কালে * স্বর্গের সিঁড়ীর ” উপকথা শুনিয়া থাকিবেন। সুতরাং 
কাশ্মীরকে স্বর্ণ বিবেচন। করিয়া! ইহার পথের পি অন্ু- 
ভব করিতে পারেন। 

ইংরাজরাজ্য যত দূর বিস্তৃত হইয়াছে তত দূর রস 



তং কাশ্মর-কুতুমে। 

স্বপ্রশস্ত রাজপথে স্থখে বিচরণ কর! যায়। কিন্তু উহা অতি- 
ক্রম পুর্ববক পর্বতমালা সমন্বিত কাশ্মীরাধিপতির রাজ্যে 
গমন করিলেই আর সে স্থখ থাকে না । কাশ্মীরের পথে সম" 
তল ভূমি নাই বলিলেই হয়-__কেবল মাত্র “ চড়াই ” ও 
« উততরাঁই ” অর্থাৎ আরোহণ এবং অবরোহণ অথবা উত্থান 
ও পতন ! কোনো কোনো! চড়াই ছুই ক্রোশ হইতে তিন 
জ্রোশ পর্য্যস্ত উচ্চ এবং অতিক্রম করিতে ন্যনাধিক তিন 
ঘটা লাগে । কোনো কোনোটা এমন সরল উচ্চ, যে, উত্থান- 
কালে ঝাঁপানে * রঙ্জ, বাধিয়! টানিতে এবং বিপরীত ভাগে 

অবতরণ সময়ে রচ্জ দ্বারা ঝলাইয়! দিতে হয়। স্থানে স্থানে 
এমন বক্র, যে, কি ঝাঁপান, কি আরোহী, কি বাহক, সকল- 
কেই কুগুলাকারে পরিভ্রমণ করিতে হয় । এমৃত সমুদয় চড়াই 

আরোহণ কালে আরোহীর কথা দুরে থাকুক, দর্শক মারি- 

রই হৃৎকম্প হইতে থাকে । এস্বলে বর্ল্ বাহুল্য মাত্র, যে, 
আরোহণ ও অবরোহণ উভয় ব্যাপারই বহু কষ্টে সাধনীয়। 

কোনো কোনো স্থলে প্রকৃত পথ নাই। মাুষ্যের গতা- 
যাতে যকিঞ্চিৎ কৃচ্ছ সাধ্য পথ হইয়া গিয়াছে। আবার 

*বাপাঁন পার্কভা দেশে শিবিকা। এখান ইহার গঠনানুসারে «পালকী' 

ও “বাঙ্গাল1' প্রভৃতি নাম খ্যাভ । ইহা আমাদিগের দেশের বিএহাদি লইয়1 

যাঁইবাঁর চৌকি মাত্র। কম্ত বাহকেরা বংশে ক্ষন্ধ দেয়না । বংশছয়ের দই 

দিগের দই প্রান্তে রজ্জ, ফ্বাংলগ্ন করে এবং তন্মধ্যে অপর এক ক্ষু্ বশ প্রয়োগ 

পূর্বক তাহাতে হ্বহ্ধারোঁপণং করে । সুতরাং প্রতি পদবিক্ষোপে যানায়োহী 

দোদল্যমান হয়েন ও নুভ”করিতে থাকেন। এককালে দই জন সম্মখে 

এাং দুই জন পশ্চান্ভাগে বহন করে। আবশ্যকমতে চারিজন করিয়া আঁট 

দলও বহন করিয়া খাকে। 



ফাশ্মীর- “কুছ । ৬.৩ 

কোনো কোনো স্থানে ৬ুস্তর এমন চিক্কণ, যে, তছুপরি পদ 

স্থির রাখা স্থকঠিন ; অথবার্টি এরূপ বন্ধুর, যে, যা্রীদিগের 
'“পদতল ক্ষত বিক্ষত হইয়া শোণিত প্রবাহ প্রবাহিত হইবেই 
“হইবে । যেষে স্বলে পথ আছে, উহা হয়তো নুনাধিক ছুই 
হস্ত পরিমিত প্রশস্ত এবং এত উচ্চ, যে, নিন্ন তলে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলে শিরোদেশ ঘুর্ণিত হইতে থাকে। এস্থলে 
দৈবাৎ কাহারো! পদস্থলন.হইলে আর নিস্তার নাই, একবারে 
সহস্র সহস্র হস্ত নিন্গে পতিত হইয়া চূর্ণ বিচুর্ণ হইতে হয়, 
নিদর্শন মাত্রও থাকে না । 

প্রায় প্রাগুক্ত পথ সমুদয় শীতকালে তৃষারমণ্ডিত হইয়া 
যায় এবং সম্পূর্ণ অগম্য হইয়া উঠে । বৈশাখ মাসের প্রারস্ত 

কালাবধি বরফ.দ্রব হইতে থাকে এবং মনুষ্যের গতায়াতের 
যোগ্য হয়। পরস্ত দ্বিতীয় অর্থাৎ ভিন্বর ও গীরপঞ্জালপথ 

কোনে বৎসর আষাঢ় মাসে পরিষ্কত হইয়া থাকে । মা, 
এখানকার পথ যৎপরোনাস্তি ছুর্গম ও ভয়ানক বটে, 

কিন্তু বাহ্য জগতের যেরূপ রমণীয় শোভা, তাহাতে পথ-কাষ্টের 
জন্য লোকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত হইতে পারে । প্রথম ও 
তৃতীয় পথ যেমন সর্ববাপেক্ষা দুর্গম, নৈসর্গিক ওসীন্র্ধ্য পক্ষে 
উহা তেমনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট । স্থানে স্থানে শ্বেত, রক্তিমা, হরিৎ 

বাজপর কোনে বর্ণের পুষ্পৰাটিকা। যত দূর নয়নপাত 
করা যায়, কেবলই এক এক বর্ণের পুষ্প বিকসিত হইয়া 
সৌরভ দান করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়-_স্থশীতল সমী- 

রণ চামেলি ও গোলাপ প্রভৃতি স্থগন্ধ পুষ্পের গন্ধ হরণ ক্রতঃ 
চারি দিক আমোদিত করিতেছে__অলিকুল গুণ গুণ রব 



৬৪ এ কান্ধীর-ফুলুমে। 

তঃ এক পুষ্প হইতে পুষ্পাস্তরে মধু পান করিয়া বেড়া- 
বারী স্থানে শেঁীলকাটার ন্যায় কণ্টকী- বক্ষ 
বি সদ্ূশ কোমল কেশর সম্বলিত গোলাকার পুষ্ণ" 

“রিয়া 'রহিরাছে-বিবিধ প্রকারের বৃক্ষ যেন স্বনিপুণ 
উজ হস্ত ছারা ন্যস্তরূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান 

রহিয়াছে--ক্ষুধার্ত পথিকদিগের ক্ষুৎপিপাস৷ ও শ্রাস্ডিদুর 
করিবার নিমিত্তে আস্ুর, দাড়িম্ব, আকৃরোট, তত প্রভৃতি 

স্বম্বাছু ফলের অযন্নসম্ভূত বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে-__ 
স্বশীতল ছায়াপ্রদ লতামণ্ডপ অথবা বিজন নিভৃত রমণীয় 
কানন স্থললিত দ্বিজকুলের মধুর কণ্ঠম্বরে পরতিধ্বনিত হই- 
তেছে--পর্বতের গাত্র ভেদ করিয়া নির্ঝর ঝর ঝর শব্দে 
পতিত হইতেছে--একাদিক্রমে বহুসংখ্যক নিঝর সংমি- 
লিত হইয়া বাহ স্বরূপে প্রবাহিত হইতেছে_ উহার ছুই « 

গ্লু হকরবী প্রভৃতি পুষ্প দারা শোভিত দেখিয়া বোধ হয়, 
যেন প্রবাহ পুষ্পহার গলদেশে সংলগ্ন পূর্ববক পরিণয়ে দ্রুত- 

গামী হইরাছে-বিম্বাকারে শীতল স্থর্থাহজল সহস্র সহত্র- 
উৎস হইতে নির্গত ছইতেছে-_পর্বতের শিখর দেশ হইতে 
(কোনো কোনো স্থলে অনুমান চারি বা পাঁচ সহত্্ ফিট 

উচ্চ ) অসংখ্য অসংখ্য জলপ্রপাত বৈচিন্র/ঁকারে পতিত হই- 
তেছে-কোনো স্থানে বা.“ একা নদা বিশ*% ক্রোশ +-- 

* ভিম্বর এবং পীরপঞ্াল পথে বরনগোল1 এবং পোশিয়ান1 নাঁমক দ ই আড় - 
ভার মধ্যবত্তঁ চিত্রপাণি নাঁক্সী এক নদী আঁচছে। উহ: ন্যনাধিক এক শত হু 
প্রশস্ত এবং এরূপ বক্রগতিতে প্রবাহিত কইতেছে. যে, উহা! অ্টবিংশতি বার 
অতিক্রম করিতে হয় । 



কাম্পীর-কুকুম ূ ৯৫. 

কোনো স্থানে বরফ জমিয়! এরূপ দৃঢ় ও রমণীয় সেতুর আঁকারে 
পরিণত হইরাছে, যে, দূর হইতে যমুনা বা শোণ নদীর সেতু 

“অপেক্ষা মনোহর ও উপাদেয় বোধ হয়! তদুপরি মনুষ্যাদি 
“জীব জন্তু অকুতোভয়ে গমনাগমন করিতেছে-মপর্ববতের গাত্রে 
অপুর্ব্ব অপূর্ব শস্তাক্ষেত্র বিরাজ করিতেছে__ছুরারোহ শিখর- 
দেশে পার্বত্য জাতীয়দিগের .কুটার দৃষ্ট হইতেছে_ইত্যা- 
কার রমণীয় পদার্থ নকল-সন্দর্শন করিলে মনে .যে অনুপম 

প্রীতির উদয় হয়, তাহা প্রকাশ করিবার শা্নাই ! তখন 
ঘোর বিষয়ী লোকের মনও তাকৃষ্ট ন। হইয়। থাকিতে পারে 
না এবং পথের যে এত কৰ্ট, তাহা! আর মনে থাকে না ! 

আবার শৈলশিখরে আরোহণ করিলে স্থষ্টির কি বিচিত্র 
শৌভ1 নয়নপথে পতিত হয়! পদতলে নবীন জলধরকুল 
ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে-_ কোনো কোনে পর্বত-পার্থে 
নিবিড় মেঘ সকল, ক্রীড়া-ক্লাস্ত শিশু যেমন মাতৃক্রোড় আশ্রয় 

করিয়। নিদ্রিত হয়, সেই ভাবে নিশ্চল রহিয়াছে ! এই নকল 
দর্শন করিলে শৈশব-শ্রুত মেঘের শাঁলপাত। খাওয়ার উপ- 

ন্যাস মনে পড়ে ! চারিদিকে পর্বতমাল। যেন একটা আর 
একটার গাত্রে ঠেস দিয় রহিয়াছে! অন্ুরে অনুন্নত পাহাড় 
সকল ক্ষেত্রের আইলের হ্যায় এবং অধিত্যক! সমুদয় হরিদ্র্ণ 
দুর্ববাদল-পষ্টিপুরিত ক্ষেত্রের ন্য!র প্রতীয়মান হইতেছে। 
কোনো! দিগে বা শ্রোতম্বতী হেলিয়৷ সর্পের ন্যায় বক্রভাবে 
পড়িয়৷ রহিয়াছে । চীড় প্রভৃতি দ্েবদারু জাতীয় পাঁদপসমুহ্ 
সরলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া শিরোদেশ উন্নত.করিয়! স্ব মু 
পবনহিল্লোলে কম্পিত হইতেছে । ইত্যাদি স্বভাবের আশ্টর্য্য 



ইউ ১ জার ুলবে। 

০ টা বিলৌকনে সহসা! আস্ত হইতে এই 
কথাটি: নির্গত হয়, « ভ্রমণ রমণ কিনা দেখরে নয়ন 1” এবহ 
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি, অনস্ত জ্ঞান ও অনুপম স্থষ্ি-কৌশল- 
অনুধাবন করিয়া! অন্তঃকরণ একবারে ভক্তিরসে দ্রেব হইয়া]. 
যায় এবং তাহাকে শত শত ধন্যবাদ ও প্রণিপাত করিতে 

নাক্তিকেরও প্রবৃ্ভি হয়! £ 

[বিধি চক্ষু দিল যারে থাকে যদি অন্ধাকারে। 

অনুপম স্ৃ্টি শোভা না করি দর্শন | 
বৃথায় জীবন তার বুথায় জীবন ! 

পাঠকবর্গ সহজেই মনে করিতে পারেন, যে, এতাদৃশ 

নিভৃত ও ছুর্মম পথে অবশ্যই দস্থ্য ও চৌরভয়ে অথবা হিৎত্র 
জন্তদিগের দৌরাতযে পখিকদিগের সমূহ বিপত্তির সম্ভাবনা | 
পথের কথ। দুরে থাকুক, ভাবিকাংশ আড্ড। পর্ববত-শিখরের 
এরূপ বিজন প্রদেশে স্থিত, বে, দিবাভাঞ্চে তথায় পাদবিক্ষেপ 

করিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু দোর্দগু প্রতাপশালী 

মহারাজ! গোলাপ সিংহ দুশ্চরিত্র পার্বত্যজাতিদিগকে এরূপ 

শাসিত করিরা গিয়ছেন, যে, উহাদিগের ক্রুর স্বভাবও শিক 

চাঁর ও মিত্রবৃৎ ব্যবহারে পরিণত হইয়াছে । এখন কেহ আর 

পরদ্রব্যের উপর লোভা কৃষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না । ভাঁর- 
বাহকের! বহৃমূল্য দ্রব্যাদি, লইয়! বিন! রক্ষকে ॥মদ্দিউ-স্থলে 
পৌছিরা দের একটা নামান দ্রব্যও স্থানভ্রদ্ট হয় না। অমূল্য 
রস্বাদি পথিমধ্যে বা কোনে। আভ্ডায় পঠিত হইয়া থাকিলে 

কেহ স্পর্শও করে না। অধিক কি, যদি কোনো নিরাশ্রয়াঁ: 

অবল্] নানা স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়। একাকিনী এই পথে 

ষ& ২ 
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দমন করে, তথাপি তাহার কোনে! শঙ্কা নাই । বোধ হয়, 
শার্দল প্রভৃতি নরমাঁংমলোভী জন্তগণও যেন মহারাজা 
'্ুজবলভয়ে ত্রাসান্বিত হইয়! অতি দুরদেশে পলায়ন করি- 
্াছে। কেননা, ইহাদিগের দ্বারা যে কোনো পথিকের প্রাণ 
নাশ হইয়াছে, তাহ! অদ্যাপি শ্রস্ত হয় নাই। এই বর্ণন] 
সহন+ অতি-বর্ণনা রূপে অনুভূত, হইতে পারে, কিন্তু ইহার 
এক বর্ণও অধিক করিয়! বলা নহে-্বাহারা এদেশে কিছুকাল 
আছেন বা ছিলেন, আমি তাহাদিগকে ই সাক্ষী মানিতেছি । 

পুর্ব্বে বে ঝাঁপান যানের বিষর উল্লেখ কর! গিয়াছে, উহা! 
সম্যক্রূপে নিরাঁপদ নহে । একেতো, ছুর্মম স্থান বিশেষে 
উহা! হইতে অবতরণ পুর্বক পদব্রজে গমন করিতে হয়, 

তাহাতে লাবার পথের কাঠিন্যে বা বাহকদিগের অসাবধানতাঁয় 
 উহাদিগের পদশ্থলিত হইলে ঝপান্ন ভূমিতলে পতিত হপতঃ 
আরোহীর প্রাণ নাশ পর্ষাস্ত সম্ভাবনা । কয়েক বৎসর হহীপ- 
মরিপথে জনৈক ইতরাঁজ ঝ'ণাপান হইতে পতিত হইয়! মেরু 
দণ্ডে এরূপ আঘাত-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে, তাহাতে তীহার 
পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। 

অনেকে অশ্বারোহণ পূর্ববক গমন করে বটে॥ কিন্তু উহ! 
সমূহ বিপজ্জনক । এ অবস্থায় অধিকাংশ পথ পদকব্রজে গমন 
করিতে হয়। ্ | 

বন্হাল পথ ব্যতীত অপরাপর পথে উষ্ু, অশ্ব প্রভৃতি 
ভারবাহী জন্ত অতি কষ্টে গমন করিয়া! থাকে । মোগল সম 
টেরা ভিন্বর ও পীর পঞ্জাল পথ দিয়। শত শত হস্তীও লইয়। 
যাইতেন। কিন্ত মধ্যে মধ্যে সমূহ বিপর ঘটিত। বারনিয়র 
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সাহেব ( যিনি সন ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর আরঙ্গজেব বাদ- 
শহরে সহিত কাশ্মীর গমন করিয়াছিলেন ) লিখিয়ছেন, যে, 

যংকালে সম্টের হস্তীম।ল| গীর পঞ্জাল পর্ধতের উপর. 
আরোহণ করিতেছিল, তখন সর্ববাগ্রবর্তী হস্তী সন্মখস্থ দীর্ঘ 
ও সরল চড়াই দেখিয়া চমকিত ও ভীত হইয়া যেমন পশ্চা- 

দর্গমন করিল, অমনি পশ্চান্তাগন্থ হস্তীর উপরে আসিয়। 
পড়িল। সেও তৃতীয় হস্তীর উপরে পতিত ছইল। এইরূপে 

ক্রমান্বয়ে পঞ্চদশ মন্ত বারণ ভূপতিত হইয়। একবারে নিন্- 
দেশে গড়াইয়া আসিয়া পড়িল। এই সমুদায় করী-পৃষ্ঠে সমা- 
টের অন্তঃপুরবাসিনী বিলাসিনীগণ ছিলেন । উহাদিগের মধ্যে 
চারি জন তদ্দণ্ডেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল এবং হতভাগা! মাতঙ্- 
গণ এমনি আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে, ধরাশায়ী হইয়া! আর 
পথেরুতান করিতে পারিল ন।। এক এক করিয়৷ কিছুদিনের 
মা সকলেই মরিয়'গেল। এ স্থানঞ্চমমতলভূমি হইতে 
বকছু উচ্চ । তাহাতে ই অনেক আরোহিণীর প্রাণ বাঁচিয়া যায় । 

নচেৎ পর্বতের আর কিয়দুর উর্ধে উঠিয়া এই বিদ্ব ঘটিলে 
উহার পরিণাম যে কি হুদয়-বিদারক হইত, তাহা পাঠকগণ 
মনে করিয়া দেখুন । 

এতব্যতীত আর এক প্রকার যান আছে তাহাকে “ পিঠ্ঠু 

বা পিষ্ঠ,৮ * অর্থাৎ পৃষ্ঠারেহণ কহে। কাঁশ্মীরীভাষায় ইহাকে 
কলাব, কহিয়। থাকে। বাহকের পম্চান্ভাগে পৃষ্ঠ সম্বলিত 
মোড়া অথবা বৃক্ষশ।খা-নির্মিত তাদৃশ আমন সংলগ্ন থাকে 
এবং আরোহী তদুপরি অধিষ্ঠিত হয়। এরূপ মোড়ায় উপ" 

 * আলাম প্রদেশ বাসী এবং ট্যে্ পর্ষতে ইহাকে * থাঁব1” কহে। 
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বেশন গ্রকৃত “ মধুমোড়া ৮ বলিতে হইবে ! কারণ, আরো" 
হীর পদদ্ধয় বন্ধনীকৃত, হস্তবয় আকুঞ্জিত ও কৃতাগ্জলিপুট.হইয়। 

'কটদেশের নিম্নে স্থিত এবং বাঁহকের বিপরীত ভাগে বদন- 

'মগুল সংস্থাপিত দেখিলে ঠিক কপিধ্বজ বলিয়া বোধ হয়। 
আবার, বাহক আনুমানিক ২৭২৫ পদ অগ্রসর হইয়াই আরো- 
হীর*পদতলে ঠেক্নো ( আশ্রয়) প্রদানপূর্ববক দণ্ডায়মানাব- 

স্থায় কিয়দ্দণ্ শ্রাস্তিদ্ূর করিয়া লয়। পরস্ত নির্ধন ব্যক্তির! 
কোনে! গীড়াক্রান্ত অথব! চলগুশক্তি-রহিত হইলে এই যানা- 

রোহণ করিয়। থাকে । 

পদক্রজে ভ্রমণ ক্ষীণজীবী বাঙ্গালীদিগের পক্ষে সম্পুর্ণ অস- 
স্তব। কিস্তু কাশ্মীরী বা পার্বত্য বলিষ্ঠ লোকে এই হুূর্গম 
পথে ছুই মণ পর্য্যন্ত ভার বহন পুর্ববক যেরূপ অবলীলাক্রমে 
গতায়াত করে, তাহা দেখিলে আশ্চধ্য হইতে হয়। ফলতঃ 

সর্ধবশুভবিধাতা ভগবান মানবজাতিকে বিশেষ বিশেষ স্থানোপ- 

যোগী করিয়াই স্থজন করিয়াছেন । 

১। জন্বু এবং বনৃহাল পথ। 5 

জন্দু হইতে কাশ্মীরে যাইবার ছুই পথ আছে। প্রথম 
বন্হাল এবং দ্বিতীয় আখ্মুর। আখনুর পথ চন্দ্রভাগ! নদী 
ও" কতিপয় আড্ড! অতিক্রম করিয়৷ ভিম্বর পথের সহিত 
মিলিত হইয়াছে, যে পথ থন্সামণ্ডী নামক স্থান হইতে প্রায় 
অন্ধ ক্রোশ গমন করতঃ দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া! এক তাগ বাম 
দিকে « ভিন্বর ও পুচ ” এবং অপর ভাগ সন্মূখে ৫ ভিম্বর ও 
পীর পর্জাল” নামে খ্যাত হইয়াছে। এতথ্যতীত, শৈলশ্রেণীর 
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শিখরে দিয়! বন্হাল পথের সমান্তরাল আর একী পথ 

আঁছে,. উহাকে “ধার ৮» অর্থাৎ শিখর-বর্জ কহে । কিন্ত 
উহাতে যান, বাহক ও আহারীয়, পানীয় দ্রব্য প্রভৃতির ক্লেশ 

বলিয়। কাশ্মীরের নরপতি উহা বন্ধ করিয়! দিয়াছেন । 
জন্বু ও কাশ্মীরের অধিপতি বন্হাল পথ দিয়া যাতায়াত 

করিয়া থাকেন। তাহার অনুমতি না হইলে তাহার প্রজা ও 

কর্মচারীরা ব্যতীত কোনো বিদেশীয় এই পথ দিয়া যাইতে 
পারেন না| কিন্তু ভারতবর্ষায় কেহ যাইবার অভিলাষ প্রকাশ 
করিলে মহারাজা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং সহৃদয়- 

চিত্তে সমুদয় পাথেয় বন্দোবস্ত করিয়া দেন। 
বিখ্যাত ভূপরিমাপক মণ্টগোমারি সাহেব পরিমাণ করিয়া 

দেখিয়ান্েন, যে, পাক্ষিক গতিতে এই পথ দিয়া জন্ব হইতে 
প্রীনগর ৯০ মাইল । কিন্তু পথ গিরিসঙ্কুল বলিয়া! উহাদিগের 
দুরতা ১৭১ মাইল অর্থাৎ প্রায় ছ্বিগুণ। | 

পূর্ব উল্লেখ করা গিরাছে, এই পথের আড্ডার সমস্ডি 
একাদশ । স্থতরাং ইহা দিয়া যাইতে হইলে একাদশ দিবস 

লাঁগে। কিন্তু এক আড্ডায় পেঁ"ছিবার পূর্বেব অশ্জে লোক 
পাঠাইয়া বাহৃকাঁদি সংগ্রহ করিয়া রাখিলে অথবা দৃঢ় কাশ্মীরী 
বাহক প্রথমাবধি নিযুক্ত থাকিলে অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প 

দিবসে শ্রীনগরে উতীর্ণ হওয়া! যায়। মহারাজা ' সতত পঞ্চম 
ব! ষষ্ঠ দিবসে গমন এবং কোনো! কোনো প্রধান কর্মচারী 
মাবশ্যক মতে ছুই দিবসেও গিয়া থাকেন । 

এই পথ সর্বাপেক্ষা ছুর্গম। ইহাতে তিলমাত্র সমতলভূমি 
শাই বলিলে অতুযুক্তি হয়না! পুর্বেব সমগ্র পথের সাধারণ প্রকৃতি 
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বর্ণনা কীলে যে সকল ছুর্গমতা, অসারল্য ও কাঠিন্যের পরিচয় 

দেওয়৷ গিয়াছে, তৎসমুদয় এই পথে প্রযুজ্য। বিশেষতঃ 
প্রথম আড্ডা দংশালের পাহাড় এরূপ ভয়ানক, যে, তত্তল্য . 
আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অপরাপর পথ অপেক্ষা ইহার 
চড়াই ও উত্তরাই যেমন অধিক সংখ্যক, তেমনি দীর্ঘ ও সমূহ 

আপজ্জনক। কিন্তু ইহাতে গমন করিলে স্ৃপ্টির রমণীয়তা 
দর্শনে মনে যে অনির্বচনীর আনন্দের উদয় হয়, এমন আর 

কোনোটীাতে হয় না । অপর, মহারাজ ইহার দ্বারা গমনাগমন 
করেন বলিয়া ইহার আড্ডা গুলিও স্থন্দর | প্রতি স্থানে অতি 
পরিপাটী বাসগৃহ ও আপণ শ্রেণী আছে এবং পথের বহুভাগ 
বহু সংখ্যক লোকালয়ে পুর্ণ । ইহাতে যান এবং বাহকাদদিও 

অতি স্থলভ । 

এই পথ দ্বার! প্রত্যহ মহারাজার ডাক ১৮ ঘণ্টায় শ্রীনগরে 

' যাতায়ূত করিয়া থাকে । বে যে স্থান অতিশয় দুর্গম, তথায় 
পৌনে এক মাইল এবং স্তগম পথে দেড় মাইল অন্তরে 
ডাঁক বাহকের। বিশ্রাম লাভ করে। এই অগম্য পথে ইহার! 

যেরূপ নক্ষত্র-বেগে দ্রুত গমন করিয়া থাকে- রাধিকালে 
চীড় কাষ্ঠের মশ।ল হস্তে এক শিলা হইতে অপর শিল! খণ্ডে 

লক্ষপ্রদানপূর্রক গমন করে, তাহা দেখিলে অধাঁক্ হইতে 
হর । ! 

 হিন্দুস্থান ও পঞ্জাবের ন্যায় জন্ম নগরীতে কষ অতি 
ভয়ানক | ইহা অতিক্রম করিয়া দংশাল ও কিরিমচী নামক 

"ছুই আডুডাতে মার্ভণ অতি প্রচণ্ড, বরং.শেষৌক্ত স্থানে 

অপেক্ষা্ত প্রখর বোধ হয়। কিন্তু তৎপরে যতই গমন করা 
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যায়, ততই শীতল সমীরণে দেহ ও মন প্রফুল্ল হইতে থাকে । 
(বশেবতঃ লান্দর ও বিলাওতের মধ্যবর্তী লড়োলীড়ী এবং 
বন্হাল অতিক্রম পূর্বক গীরপর্র্বত অথবা পথিমধ্যে অপর” 
কোনো উচ্চ শৈল-শিখরে আরোহণ করিতে দৃষ্টির মনোমোঁ 
হন শোভ! বিলোকনে মনে অভূতপূর্ব আনন্দের উদয় হয় 
ও নির্দয় নিদাঘের কঠোর যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়। হুমিষ্ট 
মলয়মারুতের মদ ম্বদু হিল্লোলে শরীর একবারে দ্রব হইয়া 
যায়। আবার, মধ্যে মধ্যে মেঘ আসিয়া চারিদিক আরুত 

করিয়। ফেলে- মেঘের মধ্য দিয়া গমন করিতে হয়--বাঁমে 

মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, সম্মূখে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ, উর্ধে 
মেঘ, অধোভাগে মেঘ_-যেন নিবিড় কুজঝটিকার মধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছি-জলদের জল সংস্পর্শে বস্ত্র আর হইয়া 
যায়, কেশা গ্রভাগে বিন্দু বিন্দু বারিকণা। সংলগ্ন হইতে থাকে, এ 
জলধরকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ*কর, কিন্তু চঞ্চল পবন” 
উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে বিমান-ভাগে চলিয়া 
যায়! স্থবিখ্যাত কবি বাবু মনোমোহন বস্ত্-কৃত রাধিকার 
বিরহ সম্বন্ধীয় নিন্ললিখিত গীত সহস! মনোমধ্যে উদয় হয় )__ 

জলধরে ধরিব কেমনে ? 

দেখ সখি বিমানে, চঞ্চল পবনে, 

ধরিব ধরিব করি, ধরিবারে পারিনে | " 

সাধের এ নবঘন, চিকণ কালিয়ে, 
লঘনে ছেলিয়ে আনিছে এখানে ! ১। 

ধর! নাছি দেয় সখি, উপায় কি করি, : 

এমন চাতুরী করিবে কে জানে? হ। 
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ঞই পথে কার্তিক মাসের শেষে অথব! অগ্রহাঁয়ণের প্রথ- 
মেই 'ল[ড়োলাড়ীর পর্বতে নীহার .পাত হইয়া থকে ও 
স্থানে স্থানে জমিয়া প্রস্তরবৎ দৃঢ় হইয়া যায় এবং পীর-শৈল 
একবারে তুষার মণ্ডিত হইয়! ধবল বেশে শোড়া পায়। পৌষ 
মাসের প্রথমে সমুদয় বক্ষে ভুনার পাত হয়, কিম্তু দীর্ঘকাল 
স্থায়ী নহে। বৃপ্টিপাতে বা রৌদ্রের ভেজে ছুই বা তিন “ 
দিবসের মধ্যেই সমস্ত বরফ গলিয়া গিয়া পথ পরিষ্কত হইয়। 

উঠে। পরক্ত উক্ত মাসের শেষভাগে এত পরিমাণে বরফ 

পড়িয়। থাকে, যে, কোনে! কোনো স্থানে ৮ বা ১০ হস্ত উচ্চ 

জমিয়! যায় এবং প্রায় লমুদ্ধায় পথ অগম্য প্রায় ছত্নী। কিন্তু 

নির্ভীক ডাক-বাহকের! প্রত্যহ গমনাগমন করিয়া থাকে এবং 
ফোনো কোনে! সাহসী পথিকও গমনে বিরত হয় না। 
কিন্তু এরূপ অবস্থায় পর্যটন সম্পূর্ণ অবিধেয় এবং অতিশয় 
“আপজ্জনক | কারণ, অজত্ত্র নীহার পাতে প্রাণনাশ হইবার 
সম্ভাবনা । কোনো কোনো সমঘ্ষে পথ এমন কঠিন হইয়া 
থাকে, যে চারি ব! পাঁচ দিবলের জন্য ডাঁক বন্ধ হইয়া যায়। 
চেত্র মাসের প্রারস্তে পাযাশীভূত হইয়া তুষার গলিয়া যায় ও 

পথ পরিষ্কত হইতে থাঁকে ৷ জন্ভু নগরীতে বরফ পড়ে না এবং 

প্রথম দুই আড্ডাতে অর্থাৎ দংশাল ও কিরিমচীতে অত্যন্গ 
পরিমাণে পতিত হয়। 

গত ও এ গারজাঞস্রিও 

১ জন্ু হইতে দংশাল--১৫ মাইল । 

জন্দু, বর্তমান কাশ্মীরাধিপতির একটা প্রধান রা 'জখানী | 

সির 2 বৎসরের অধিকাংশ কাল এই স্থলে ক্ষেপণ করেন । 

চে 
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স্থতরাঁৎ এতগসম্বন্ধে কতক গুলি কাজের কথা বল। অসঙ্গত 

ও অসাময়িক নহে । 

প্রায় চারি সহত্র বসর অতীত হুইল, বর্তমান অধীশ্বরের - 

জনৈক পূর্বব পুরুষ জান্বুলোঁচন নামক সূর্য্যবহশীয় এক নর-. 
পতি এই নগর স্থাপিত করেন । একারণ স্থাপয়িতার নামা- 

নুসারে ইহার নাম জন্ু হইয়াছে। ্ 
সেয়ালকোট হইতে ৯ মাইল গমন করিলে ইংরাজ রাজ্য 

শেষ হইয়া মহারাজার রাজ্য আরম্ভ হয়। উভয় রাজ্যের 

₹যোগ স্থলে কতিপয় সীমা-নিরুপক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ এবং 
মহারাজার স্থাপিত একটী “দবালয় আছে। এ স্থানকে 

স্থচেৎ্গড় কহে । ইহা হইতে আনুমানিক ৪ মাইল গমন 

করিলে ( অর্থাৎ সেয়ালকোট এবং জন্বর মধ্য পথে ) টাউ 
নামক একটা ক্ষুদ্র পল্লী আছে। মহারাজ! এস্থলে একটী নৃতন 
নগর নির্ম(ণ করিতেছেন এবং আপনঞ্ঈনামানুলারে উহার 
নাম “ রণবীরপুর ৮ রাখিয়াঁছেন । 

সেয়ালকে।ট হইতে জন্ব, ন্যুণাধিক ২৫মাইল । ইহার পথ 
সমতল ভূমির উপর দিয়া গমন করিয়াছে_স্থানে স্থানে বন্ধুর; 

কিন্ত অতি কদর্ধ্য নহে । তবে ১৮ মাইল যাইয়া একটা নদীর 
গর্ভ মধ্য দিয়া গমন করতঃ পথিমধ্যে যে সমুদয় উপল ও 

শিলাখণ্ড পাওয়া যায়, তাহাতে এক্কা নাঁমক যানারোহী- 
দিগকে যৎপরোনাস্তি উত্যক্ত ও তাপিত হইতে হয় । ধাঁহার। 
কখনে! এই যানারোহণ করিয়াছেন, তাহারা বিশেষ অবগত 
আছেন, যে, ইহাকে “গ্যাল্ভানিক ব্যটারী”অর্থাৎ তাড়িৎযন্্র 
২জ্ঞীতে আখ্যাত করিলে সর্ব্বাঙ্গস্থন্দর হয় ! তাহাতে আবার 
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এই পথে উহার চক্র শিলাখণ্ড সংযোগে একাদিক্রমে উিত ও 

পতিত হয় বলিয়া আরোহীর দেহ একবারে চূর্ণ হইয়।-যাঁয়। 
“এক্কা ব্যতীত শিবিকা ও ঘোটক যাঁনও অতি স্থলভ এবং 
অধিক ব্যয়সাধ্য নহে । * 

'তাবী নদী জন্য, নগরের পার্খদিয়া প্রবাহিত হইতেছে। 

নগপ্পের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে এই নদী পার হইতে 

হয়। ইহার উপরিভাগে ' সেতু নাই । গ্রীক্ম ও শীতকালে 
জলের হ্রাঁসতা "হইলে পথিক ও যাঁন-বাহকেরা ইহার গর্ভ 
দিয়া গমনাগমন করে। কিন্তু বর্ষাকালে জলোচ্ছ?স হইলে 
স্থগমতা ও আপদ নিবারণ জন্য একখানি তরী নিষক্ত হইয়! 

থাকে । তাবী পার হইয়া প্রায় এক মাইল গমন করতঃ 
কতিপয় অসরল, সোপাণ-শ্রেণী আরোহণ করিলে জন্বর 

১গ্রবেশ ছারে উপনীত হইতে হয়। 
জন্ব, একটা ক্ষুদ্র ও অসংশ্লিষ্ট পাহাড়ের উপরস্থিত। 

ইহার উচ্চতা সমতল ভূমি হইতে ন্যনাধিক ৫০০ ফিট হইবে! 
ইহা দৈর্ঘো প্রায় দুই মাইল এবং প্রস্থে এক মাইল মাত্র । 

বর্তমান বংসরে ইহার লোক সংখ্যা ৪,১০০ । এখানে মুসলমান 

অপেক্ষ! হিন্দু অধিক । এখানকার লোৌকদিগকে ভোগ্রা কহে। 

এখানকার জল বায়ু স্বাস্থ্যকর । 

অনেকে মনে করিতে পারেন, 'জন্ব, হয় তো কাশ্মীরের 
ন্যায়ই অতি মনোহর স্থান। কিন্তু উহীর সহিত তুলনায় ইহা 
অতি অপকৃষ্ট । এখানে কোনো প্রকার নৈসর্গিক শোভা ব! 

প্রকৃতির অদ্ভুত ঘটনা নাই এবং বাঁসসম্বন্ধে ইহা বড় উপাদেয় 
শহে। কারণ নিদঘ কালে প্রচণ্ড তপন তাঁপে পদতলস্থ 
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ও চতুষ্পার্খস্থ পাঁষাণ উত্তপ্ত হইয়! এত গ্রীক্সাধিক্য হয়, যে 
তাহা অসহ্য হইয়া! উঠে । এখানে প্রাণসংহারক «“ লু” চলে 
না! বটে, কিন্তু তাপ-পরিমাপক যন্ত্রের পারদস্তক্মকে গৃহমধ্যে- 

১০৮০ ডিগ্রি এবং কখনো! কখনো বা ততোধিক উর্দোও উ্থিত- 
হইতে দেখ! গিয়াছে । আমাদের বঙ্গ দেশ অপেক্ষা এখানে 

শীতের প্রাছুর্ভীব অনেকাংশে অধিক । কিন্তু নগর মধ্যে বরফ 
পড়ে না--কেবল মীত্র চতুষ্পার্খববন্াঁ উচ্চ উচ্চ গিরিশৃঙ্ 
তৃষারে আরৃত হইয়! থাকে । বর্ষার ন্যায় শীতকালেও ভাস্কর 

তস্কর সদৃশ প্রায় সারাদিন কাঁদন্িনীর অন্তরালে লকাইয়! 
থাকেন এর€ ল্রপ। তো বাতকান কঙ্দোতিঠখে অশ্রধারা *প অন- 

গল বারিধারা বিসঙ্জন করেন । এখানকার পাহাড় এমনি 

শুক্ক, যে, এস্থলে একটীও প্রতশ্রবণ, উৎস বা জলপ্রপাত নাই! 
তাবী নদী ব্যতীত কয়েকটা ক্ষদ্র প্রফরিণী আছে। তাহার এ 
জল নিউ টি নহে এবং ত্রীন্ঘ খাক্ীতে শুক হইরা যায় । 
অপর, নদাতে অবতরণ করিবার শ্গম ও সরল পথ বিরহে 

উহ্ঃর জল আহরণ কর! অতি কষ্টসাধ্য । নগরের প্রীস্তভাগে 

ছুই তিনটী গভীর কৃপ আছে তন্মধ্যে পীরখো নামা কুপের 
জল অতি শীতল । লোকে শ্রীক্মকালে ইহার জল পান করিয়। 
থাকে । জীবন স্বরূপ জীবনের ন্যায় আহারীয় দ্রব্যের অতি 

কষ্ট। সময়ে সময়ে কেবল মাত্র অতি কদর্ধ্য তরকারি পাওয়া 
যায়। মতস্যও সর্বদা পাঁওয়। কঠিন | 

এখানকার বাসগুহও * স্াপারণতঃ অতি সামান্য 1 অব- 

স্থানুসারে লোকে ইন্টক বা নিকৃষ্ট শিলাখগ্ড ( নুড়ী ) অথবা! 
(পাপ পপ শশা পপ ০ আশা পাশ অসম পতি পদ শসা ০ দত শম্পপী এ লজ সপ শট সপ আপা ৯ ৯ পস্পপ স্বপন স্পা 

* পরিক্ষ-ত এনং দীঘ পরতন রিনি রী পাও আতি দহ 
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্মতিকায় ভিত্তি নির্মাণ করে । কিন্তু গৃহাদি অতি অনুচ্চ এবং 

শঙ্খল! পূর্বক নিশ্মিত নহে এবং প্রার বাহির মহল থাকে ন1। 

ইহারা ছাঁদ প্রস্তৃত করিবার সময় আদে” লম্বা লম্বা রলা! কাষ্ঠ 
'সাজাইয়া তদুপরি বাশের চেটাই দিয়া পরে বাকশ, গুল 

বিচ্বাইয়! দেয়। গৃহ ইষ্টকনির্ট্দিত হইলে রল৷ কাষ্ঠের পরি- 
বর্তে কড়িকান্ঠ এবং চেটইয়ের পরিবর্তে তক্তা দিয়া থাকে । 

বাঁকশ গুলোর উপর প্রায় এক হস্ত উচ্চ ম্ত্ভিকা জমাইয়া 
দেয়। স্বতরাৎ বৃষ্টিপাত হইলে ঘয়ের ভিতরে সহজ্র ধার! 
পতিত হইতে থাফে। এক পরসলা ভারি বুষ্টি হইয়। গেলে 
দেখিতে পাওয়। যায়, অনেক অনাথের কুটার ভূমিসাৎ হই- 

যাছে এবং সকলেই আপনাপন প্রাসাদোপরি উঠি জীর্ণসং- 
সকার করিতেছে.। ধনাঢ্যদিগের অট্টালিকা ইষ্টকনির্্মিত এবং 

নিন্দনীয় নহে। রাজবাটা অতি বৃহৎ আয়তন বিশিষ্ট, উচ্চ 

এবং পরম স্বন্দর । ইহার মহল এবং গৃহের ইয়ত্তা নাই। 

অনেক প্রকোষ্ঠ নানাবিধ কারুকর্ট্দে এবং মনোহর জব স্স- 
জ্জিত। বিশেষতঃ বাঁরশিঙ্গা নামক (দ্বাদশ শঙ্গ বিশিষ্ট ) 

হরিণের দ্বাদশ শাঁখ। সমন্বিত শঙ্গের দেওয়ালগিরি অতি বিচিত্র 

শোঁভার পদার্থ। রাজপ্রাসাদ নদীতটে স্থিত বলিয়া আরো 

রমণীর হইয়াছে । ইহাকে “ মন্তী ৮ কহে । বোধ হয়, মণ্তী 
শব্দ মন্দির বা মণ্ডপের অপত্রংশ' হইবে । 

ইহার বর্ম সমুদয় এরূপ জঘন্য ও বন্ধুর, যে, ইহাতে 

গাড়ী ্* চলা দূরে থাকুক, দিবাভাগেও কিঞ্চিৎ অনবধানতা 
* নগরের রর বহির্দেশস্থ সমতল ভূমিতে মহ মহারাক্দার এবং ও ধান কর্মাচারী- 

দিগের গাঁঠী থান্ে। 
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সহকারে পদসথশলন করিলে ভগ্রপদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । 

এস্থলে ঘোটকই একমাত্র উপাদেয় যান। মহারাজা ইদানীত্তন 
পথ সমুদয় সম্ভবপর সরল করিতেছেন এবং ছুইপার্থে আপণ-- 
শ্রেণী স্থাপন এবং নানা প্রকারে নগরের বাহক ও আন্তরিক 
উন্নতি সম্পাদন করিতেছেন । 

জন্ব, পাহাড়ের উপর স্থিত বলিয়! তিন বাচারি ক্রোশ দূর 
হইতে অতি স্ন্দর দেখায়। উত্তক্গ মন্দির সমূহ ব্বর্গাধিপতি 
বিভুর চরণে উপাসকবৃন্দের অকপট প্রেম গু ভক্তি অর্পণ 

করিবার জন্যই যেন মস্তক উন্নত করিয়! রহিয়াছে _ গুশ্বটের 
মন্দিরের স্বর্ণশৃস্ক নৃর্ধ্য-কিরণে প্রতিভাত হইয়। বিচিত্র শোভা 
ধারণ করিয়াছে রাজপ্রাসাদ গগনস্পর্শ করিবার জন্য গর্বিবিত- 

ভাবে যেন দগ্ডাঁয়মান আছে-_মধ্যে মধ্যে চূর্ণময় সৌধশিখর 
দৃষ্টিপথে পতিত হওয়াতে বোঁধ হইতেছে, যেন পাহাড়ের 
উপরে শ্বেত পাষাণ ছিন্ন ভিন্ন ভাবে শয়িতষ্রহিয়াছে-নগরের 

অদুরে ও নদীর অপর পারস্থ ছর্গ যেন উহাকে শত্রহস্ত 
হইতে রক্ষা করিতেছে--ইত্যাকার নিরীক্ষণ করিলে মনে বড় 
আনন্দের উদয় হয়। 
এই ছুর্গ.পাহাড়ের উপর স্থিত এবং ইহার সম্মখ দিয়া 

নদী প্রবাহিত হইতেছে, এ কারণ ইহার অধ্যাসন অতি দৃঢ় । 
কিন্ত ইহা অসংরক্ষিত এবৎ ইহাতে উত্তম গৃহাদিও নাই। 

এখানে এক খানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে দেবী *অধিষ্ঠিতা আছেন। 
লোকে ই“হাকে অনাদি এবং ্বয়ন্ত, বলিয়। নান! উপচারে 

যথাবিধি পুজ! করিয়া থাঁকে | মহারাজা যদিও রামাৎং তথাপি : 
প্রকৃত দেব্যুপাসক শান্ত সদৃশ ইহাকে পুজা করেন! 
৫ 
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প্রতি মঙ্গলবারে এবং শারদীয়! শুরু অষ্টমী ্রসৃতি কয়েক 
উৎসবে এই দেবীর খ্বৃহৎ মেল] ইইয়া থাকে । 

-'. নগরের প্রবেশদ্বারে শাসনকর্তার নিয়োজিত জনৈক বর্ধ- 
চারী আগন্তকদিগের নাম, ধাম এবং আগমনের অভিপ্রায় 
লিখিয়া লয় এব দিবাবসাঁনে সারাদিনের বিজ্ঞাপন রাঁজ-. 

সদনে প্রেরণ করে । দ্বারে প্রবেশ করিয়! বামভাগে অতি 

দীর্ঘ একটা কবর দেখিতে পাওয়া যায় । উহা রোসন আলী 

নামক অতি দীর্ঘকাঁয় জনৈক ফকীর মহাত্মার গোর । জন্ুর 
ইতিহাসে লিখিত আছে, যহকালে সমুদয় ভারউবর্ষ হিন্দ 
রাজাদিগের শাসনাধীন ছিল, তখন এই ফকীর এখানকার 
হিন্দু অধিপতির নিকটে আসিয়া কহেন, যে, অল্পকাল মধ্যেই 
ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের অধিকারভুদ্ক হইবে ; কিন্তু তাহার 

*আশীর্ববাদে জন্ব, স্বাধীন থাকিবে । ইহার পরে মোখলের! 

বদলীর সিং হাসন অধিকার করিয়া সর্বত্র আপনাদের জয়- 

পতাকা উড্ডীন করিল, কিন্তু জম্ম নগরের উপর কোনে! 
আক্রমণ হয় নাই । এই মহাত্মা এই খানেই বাস করেন এবং 
ভাহার স্ভ্যু হইলে নগরছারের এই স্থানেই গোর দেওয়া হয়। 
গোরটী যত দীর্ঘ, তাহার শরীরও নাকি তত দীর্ঘ ছিল। 

বারের দক্ষিণ ভাগে দুই বৃহৎ ব্যাত্ব পিঞ্জরবদ্ধ থাকিয়া মনু- 
ঘ্যের অসীম বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দিতেছে । কিয়দ্দ'র গমন 

করিলে বামভাগে একটা স্বর্ণমণ্ডিত এবং আর একটা বৃহৎ 
মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে গুম্বট কহে। প্রথমোক্ত 

' দেবালয়ে মহাদেবের লিঙ্গ, তদ্বাহন স্ফটিকময়,বৃষ এবং মহা- 
রাজা গ্েরলাপসিংহের ভম্ম রক্ষিত আছে। দ্বিতীয়টাতে দম 
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রাজার ইষউদেবতা শ্রী; মচন্দ্রের মৃত্তি স্থাপিত আছে । এখানে 

বেদপাঠ হইয়। থাকে এবং অনেক বিদ্যার্থী সাহিত্য, ব্যাকরণ, 

ধর্ঘশান্্র এবং বেদ অভ্যাস করে। প্রাঙ্গণেন চতুদ্পার্স্থ, 
গৃহমালাতে পণ্ডিতগণ) পাঠাথাঁরা এধং সমাগত পথিক ১ 
ভিক্ষাজীবারা বাপ করে। নবাগত ব্যক্তি তিন দিবস মহা 

রাজার নিকট হইতে অতিথি সকার প্রাপ্ত হইয়! থাকে । 

ইহার পার্খদেশে একটা উত্তম জলাশয় আছে | 

গুম্বট অতি রমণীয় স্থান। কোনো স্থলে অহর্নিশি চিভবিমো- 
হিতকর স্ুললিত ক-স্বরে এবং শ্রগতিমধুর সমস্বরে বেদপাঠ 

হইতেছে--কোনো স্থানে বিপ্যার্থারা উচ্চৈম্বরে আপনাপন 
পাঠ কগস্থ করিতেছে--কোনে! স্থানে বা পণ্ডিতে পগ্ডিতে 
কোনো শান্্রার্থ লইয়া মহ! বাখিতণ্ডা হইতেছে-_সন্ধ্যাগমে 
হনিপুণ গায়করুন্দের তানলয়বিগুদ্ধ সুশ্রাব্য কস্বর এবং, 
বাদ্যযন্ত্রের মনোমোহন ধ্বনিতে দেবালকী নিনাদিত ও প্রতি? 
ধ্বনিত হইতেছে, দেখিলে মন ভর্জিরসে দ্রেব হৃইয়। ঘাঁয়। 
মহার'জ! প্রত্যহ দিবাশেষে এই স্থলে আগমন পূর্বক 
'পণ্ডিতদিগের সহিত শান্ত্রান্ুশীলনে কয়েক দণ্ড অতিবাহন 
করেন। 

কিন্বদন্তী আছে, মহাত্বা গোলাপ পিংহ প্রত্যহ নিশা- 

যোগে ছদ্মবেশে নগর পন্িভ্রমণ পুর্বক আপন প্রজাদিগের 
মানসিক গৃহ অবস্থা অবগত হইতেন এবং কাহারে! কোনে 
বিষম মনঃপীড়া দেখিলে জথবা অ!পন শাসনদোষে রাজ্যের 

কোনো অনিষ্ট বা অত্যাচার হইতেছে জানিতে পারিলে, 
"তাহার প্রতীকার করিতেন । একদা তিনি এইরূপ গ্রচ্ছন্নবেশে 
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এই স্থলে উপনীত হয়েন। ইতিপূর্বে উহা! শ্মশানভূমি ছিল-_ 
কতিপয় তপন্বী মাত্র অনাচ্ছাদিত সাম'ন্য কুটী:র অথবা 

'বুক্ষতলে বাস করিতেন । তিনি ভাহাদিগের সদনে উপস্থিত 

হইলেন এবং নিজেও একজন ভিক্ষাজীবী বূলিয়া পরিচয় 
দিলেন। অনেক প্রকার কথোপকথনের পর মহারাজা 
জিজ্ঞানা করিলেন, মহারাজ! গোলাপ সিংহ কিরূপ রাজ্য 

শসন করিতেছেন ! তাহারা তাহাকে চিনিতেন না, স্থতরাং 

মহারাজার উপলক্ষে অনেক নিন্দীবাদ করিয়া বলিলেন, 

“ গোলাপ সিংহ এমনি পাষণ্ড, যে, আপন রাজ্যে কোনে 
অতিথিশাল! প্রতিষ্ঠা করে নাই। তাহার উচিত, যে, এই 

স্থলে একটা দেবালয় করিয়া পথিক ও ভিক্ষুকদিগের আশ্রয় 

স্থান করিয়া দেয়। » গোলাপ সিংহ এই উপদেশ পাইথা! 
পর দিন উহার মূলপ্রস্তর স্থাপনা করিলেন এবং যে গুম্বট 

স্পুর্বেব হিংআ জন্তদিগের আবাস ছিল এবং যে স্থানে মনুষ্য 
দিবাভাগেও যাইতে ভীত হইত, তাহ এক্ষণে অতি রমণীয় 
ও নগরের সর্ব্বোৎকৃ্ স্থান হইয়াছে । 

গুশ্বটের লম্ম,খ দিয়া প্রকাশ্ট পথের দক্ষিণ ভাগে একটী 
বর্স বাহির হইয়া গিয়াছে । উহা! দিয়া কিয়দ্ুর যাইলে 
ইত্রাজদিগের বাসের নিমিত্ত মহারাজা যে কতিপয় স্রম্য 

অষ্টালিক। নির্মাণ করিয়। দিয়াছেন, তাহা দেখিতে পাওয়া 
যায়। এস্কানে মহারাজার ছাউনি আছে । 

গুম্বট অতিক্রম করিয়। প্রকাশ্য পথ দিয়া কিয়দ্দূ,র গেলে 
'বামভাগে মহারাজার সংস্থাপিত নব প্রাণ-শাল। দৃষ্ট হয়। 
তাহাতে/শ্বেত শৃকর প্রভৃতি অনেক পণ্ড ও পক্ষী সংক- | 
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লিত আছে এবং অধ্যাপিও দিন দিন আশ্চর্য্য আঁ 
প্রাণী সফল সংগৃহীত হইতেছে। 

আরে! কিয়দ্'র গমন করিলে চতুষ্পথ। বামভাগের' পথে: 
ুদ্রাঙ্কণ যন্ত্রালয়। এস্থানে সংস্কৃত, হিন্দি, পারসীক, উর্দ্. 

এব ডোগ্রা ভাষায় পুস্তকাদি মুদ্রিত হয় এবং “বিদ্য। .বিলান” 

নাম্মী সাপ্তাহিক সমাচার পত্রিকা উ্দ, ও ডোগ্রা অক্ষরে 
প্রকাশিতা হইয়! থাকে । কিঞ্চিৎ দূরে নব প্রতিষ্ঠিত উপ- 
বন। ইহ! অতিক্রম পূর্বক কিছু উর্ধে উঠিলে দৈন্য-প্রদর্শন- 
ক্ষেত্র পাওয়া যাঁয়। কেবল মাত্র ইহাই জন্থু নগরের সমতল 
ভূমি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহ অতি গ্রশস্ত। প্রত্যহ 
সৈম্াগণ এস্থলে রণবিদ্যা শিক্ষ! করে এবং প্রতি রবিবারের 
সায়ংকালে মহারাজ! স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়৷ সৈন্য-প্রদর্শন 
দর্শন কয়েন । রে 

চতুষ্পথের সম্মথস্থ পথ দিয়া গেলেঞ্পর্ববাদো বামভার্গে” 
দাতব্য ওষধালয়। তথায় দুঃখী লোকেরা প্রত্যহ রীতিমত 
ওষধ পাইয়! থাকে । পরে কিঞ্চিৎ উর্ধে উঠিলে বামভাগে 
অতি স্থন্দর বিদ্যালয়-বাটী। পুর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, 
ঘে, প্রায় তিন শত বালক এখানে ইংরাজী, সংস্কত, আরবী 
ও পারমীক এবং ডোগ্র! ভাষায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে । 
বিদ্যালয় অতিক্রম করিয়া মারো উদ্ধে উঠিলে অনতিদুরেই 
« পুরাণ মন্ত্রী” অর্থাৎ পুরাতন রাজ-প্রাসাদ | এক্ষণে 
উহার ভগ্রাবশেষ মাত্র রহিয়াছে । ইহার বামভাগস্থ ' পথ 
দিয়া গমন করিলে সৈন্য প্রদর্শন ভূমির পার্বতী মাতঙ্গ- 
প্শীলাষ় বৃহদকায় বারপগণপ শঙ্খলঘন্ধ রহিয়াছে, , দেখিতে 
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পাওয়া 'যায়। উহার সম্গিকটে রাণী-তলাও অর্থাৎ রাজ! 
ধ্যানসিংহের রাণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পুক্করিনী এবং দেওয়ান 
'ক্লোয়ালা সাহের অত্যুচ্চ মন্দির আছে। 
.* উক্ত চৌমাথার দক্ষিণ দিগস্থ পথের প্রবেশ দ্বারে জগাতি 
অর্থাৎ যে সমুদয় দ্রব্য বাণিজা-সুত্রে নগর মধ্যে আনীত হয়, 
তাহাদের শুক্ক আদায় স্থান। এই পথটী অতি প্রশস্ত এবং 
পাষাণ নির্মিত; হৃতরাং, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । ইহার ছুই 

পার্থে আপণ-শ্রেণী আছে। 
এখানে গুণ্বট, উর্দ,, মন্তগড়, জোলা-কে-মহল্লা, পাক্কা 

ডাঙ্গ!, “ধানৃশ্লী প্রস্ততি অনেক পল্লী আছে । নগরের পুর্বব- 
উত্তর প্রান্তভাগের নাম ধোন্শ্রী ! তদতিক্রম করিয়া যে অব- 

তরণ পথ পাওয়! য'য়, তাহাকে “বাবা নারায়ণ দাঁসকি ঢাক্কী* 
,কুহে । কারণ, উহার নিন্নদেশে নদীতটে নারায়ণ দাস নামক 
স্টক তপন্থীর আশ্রম আছে। ইহাই কাশ্মীর গমনের পথ । 

বাবা নারায়ণ দাসের ঢাকী দিয় অবতরণ করতঃ সমতলভূমি 
পাওয়া যায় এবং কিয়দুর পর্য্যন্ত তাবীনদীর দক্ষিণ তট দিয়া 
গমন করিতে হয়। এই পথ অতি নরল এবং ইহাতে পর্যটক 
দিগের কোনো প্রকার ক্লেশ হয় না। বিমল চক্দ্রালোকে এবং 
শীতল মারুতহিল্লোলে এই পথে গমন্ন করিতে অতি 
গ্রীতিকর। চারি মাইল, গমন 'করিলে একটা ক্ষুদ্র পল্লী 
প্রাপ্তব্য। উহাকে নাঁগরোটা কহে এস্থলে স্বর্গগত রাজা 

ধ্যান সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র পুঞ্চাধিপতি রাজা মতি সিংহের 
' একটী মন্দির আছেঁ। কিন্তু থাকিবার কোনো! উত্তম নান 

নাই। / স্থান হইতে ছুই মাইল. দূরে ভার একটা পল্লী, 



৮ কান্থী কুহু । 

আছে, তাহার নাম কণ্ডোলী। এস্থলে কতিপয় দোকান 
দৃষ্ট হয়। আর এক মাইল গেলে সমতল ভূমির শেষ" এবং 

দংশালের দূরারোহ প্রাহাড়ের আরম্তভ। এই পাহাড় বালু", 

পাষাণ-বিশিষ্ট এবং অতি মস্থণ। সর্কবোর্দো আরোহণ অতি 
সরল উচ্চ । সম্মাথে অনন্ত গিরিমালা দৃষ্টিরে।ধ করিতেছে ; 
তছুপরি পথ সৃত্রাকারে পড়িয। রহিয়াছে; আরোহীগণ মন্থর 

গতিতে অতি কষ্টে আরোহণকরিতে করিতে এক এক ঝেকে 

কয়েক পাদমাত্র গিয়। কোনে! পাষাণোপরি বিশ্রাম করিতে 

বাধিত হইতেছে ; এবং যখন শিখর দেশে উপনীত হইল, 

তখন অতি ক্ষুদ্রকায় দেখাইতেছে, ই শ্যাদি নিরীক্ষণ করিলে 
যথার্থই হৃৎকম্প হইতে থাকে । কিন্তু শৃঙ্গোপরি আরো- 
হণ করিলে স্থপ্তির শোভা বিলোকনে মনে অতি অভভুতপূর্বব 
আনন্দের উদয় হয়__মনে লাগে, যেন নৃতন জগতে উপনীত, 
হইলাম ! ইহা অতিক্রম করিয়া এক অর্ঘধিত্যকা | উহা! প্রা 
ছুই মাইল বিস্তৃত এবং উহার শেষ ভাগে একটী বৃহৎ 
পুক্ষরিণী ও ছুই একখানি দোকানও আছে। তদনন্তর পথ 

অতি সরল এবং তিন চারি স্থানে ছুই পার্খে অতি উচ্চ ও 
আট দশ হাত করিয়া দীর্ঘ পাষাণদয়ের ন্বিহস্তমাত্র প্রশস্ত 

সরঙ্গ আছে, তন্মধ্য দিয়া পালকী গমন করে ।ফলে কোনে 

কোনো স্থান এমন সংকীর্ণ যে, তন্মধ্যে পালকী আটকাইয়। 
যায় এবং বাঁহকগণ মস্তকে করিয়া'পালকী পার করিতে 

বাধিত,হয়। এইরূপে এক মাইলের অধিক পথও যাওয়! 
আবশ্টক1.পরে একটা ক্ষুদ্র জলাশয়। উহাতে পদ্মপুষ্প 
পে কষ্ট হইয়া থাকে এব্ং উহার সম্গিকটে ছুইখানি, দোকান 
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আছে । "অনন্তর তিন মাইল দুরে সেড্ডে নামক পান পর্ধাস্ত 
এমন ছুর্মম ও আপজ্জনক, বে, কাশ্মীরের সমস্ত পথের মধ্যে 

-ক্ুত্রাপিও তেমন নহে। ইহা পদে পদে কেবল উত্থান ও 

পতন । স্থানে স্থানে প্রকৃত পথ নাই। মনুয়্ের গতায়াতে 
২মামান্য পথ হইয়। গিয়াছে । আবার অনক স্থানে অত্যুচ্চ 

সরল পানাণ গাত্রে এমন ক্ষদ্ক্ষুদ নোপান শ্রেণী (যাহাকে 

খুপরী কহে) আছে, যে, কেবল মাত্র পদাঙ্লির ভর দিয়াই 

হামাগুড়ি ভাবে তাহাতে উঠিতে হয় । কোনো কোনে স্থান 

এমন মস্থণ, যে, পদ স্থির থাঁকে না। এই পথে সকলকেই 
পদরব্রল্গে গমন করিতে হর। তবে ভদ্রমহিলাগণের পালকী 

অধিক সংখ্যক বাহক সাহায্যে পর হইয়া খাকে। গ্র্বৈগু্যে 

এস্বলে পদযলনঙ্গনিত কোনে ছূর্সটন! ঘটিলে তাঙ্গার অন্তিম 

ফুল যে কতদুর শোকানহু হয়, তাহা এখন গ্রহ বদিয়া স্মরণ 

স্ঈরিলেও শরীর কাঁপিয়া উঠ! এই ভয়ানক স্থান অতিক্রম 
পুর্ববক এক সংকীর্ণ উপত্যকায় এবতরণ করিতে হয়। উহ্নার 

মধ্য দিয়া একটীনিব্রিণী উভয় তটে করবী বুক্ষ দারা শোভি- 
তাঁবস্থায় প্রবাহিত হইদৃতছে। কিয়দরে েল্ডড নাহ 
স্থান। এখানে একগাণি “দাকান এবং একটী এঅতি সুর 
বাউলি (কৃপ বিশেষ ) আছে। ইহার পরে এক অতি দীঘ* 
ও ছুরারোহ চড়াই । উহা! অতিশয় বক্র এবং বন্ধুর । উহাতে 

প্রশস্ত সোপান শ্রেণী আছে বটে, কিন্ত উহার প্রত্যেকটী 
অতি উচ্চ এবং বৃহত বৃহৎ প্রস্তরৰয়ে নির্মিত বলিয়। বড় 

স্থগম নহে। গিরি শিখরে উঠিয়া একটী অপেক্ষাকৃত স্থগম 
উতরাই,দ্বারা নামিতে হয় । পরে কয়েকটী অসরল ও কঠিন 
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চড়াই ও উততরাই অতিক্রম পূর্বক দংশীলের উপত্যকায় 

পেছিতে হর । | 
দংশাল বহু লোকালয় এবং আপণবিশিষ্ট বিশিষ্ট পল্ভী 

ইহাতে অনেকগুলি অতি স্থন্দর উৎস আছে। উহাদিগের 
জল অতিশয় স্বচ্ছ ও স্বাছু এবং গ্রীষ্মকালে শীতল ও শীত- 

কালে উন্ণ থাকে। পল্লী হইতে কিয়দ্দরে সরকারী বাংল! 
অর্থৎ মহারা! ও পর্যযটকদিগের বিশ্রাম স্থান। ইহা অতি 

বিস্তৃত ও পরিষ্কত। 
২1 দংশাল হইতে কিরিম৯-৮১২ মাইল ॥ 

দংশাল পর্রত্যাগ করিয়া এক নিন উত্তরাই দিয়া অবত্ত- 
রণ পূর্বক একটী নদী পার হইতে হয়। ইহার জল গভীর 

নহে। স্বতরাং ইহার উপরে কোনো সেতু না থাঁকাতেও 

গতায়াতের কষ্ট হয় না। অনন্তর একটী অতি দীর্ঘ ও ভয়াবহ 
চড়াই অতিক্রম করিতে হয়। ইহাকেছ্বড়,টী কহে। ইহা 

কড়াইধার নামক গিরিমালার একটী অভ্যুচ্চ অস্ত । দংশাল 
হইতে এই পথকে ঠিক যেন একটী অজগর সর্প বক্র-গতিতে 
শয়ান রহয়াছে, এমনি দেখায়। দর্শন মাত্রেই মনে যেমন 
ভয়র সঞ্চান্ন হয়, অতিক্রম করিতেও পদে পদে তেমনি ব! 

নততোঁধিক হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে থাকে । ইহাকে তিন অংশে 
বিভাগ কর! যাইতে পারে ॥ প্রথমাধশ অর্দ মাইল। ইহা সুগম 
এবং এক ক্ষুদ্র অধিত্যকায় গিয়! শেষ হইয়াছে । তথায় একটা 
শীতল ছায়াপ্রদ বট বৃক্ষ আছে। এই ভাগের মধ্য পথে 
দক্ষিণ পারে এক অতি-বৃহ ও সরল-উচ্চ পাষাণ খণ্ড রহি- 

পাছে । উহার গাত্রে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোপান (খুসরি ) 
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দুষ্ট হয় অনেক ছুঃসাহসী পুরুষ ও পালকী-বাহকেরা সময় 
' বাঁচাইধার জন্য প্রাণের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া এই দুর্গম পথ 
“খৃদিয়া গমন করিয়া থাকে । কিন্তু এমন অসমসাহসিক কন. 
রুরিয়। ইচ্ছ! পূর্বক মৃত্যুর হস্তে পতিত হওয়া কাহারো উচিত 
নহে.। দ্বিতীয় 'অংশ এক মাইল দীর্ঘ ও অতি ছুর্মি। ইহার 
শেষ ভাগে একটা ক্ষুদ্র জলাশয় আছে । তৃতীয় অংশও প্রায় 
এক মাইল দীর্ঘ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ছূর্গম, সরল-উচ্চ এবং 
আপজ্জনক। এই শৈল 'শখর হইতে সৃষ্টির শোভা অতি রম- 
ণীয় দেখায় এবং তজ্জনশিত অনির্বচনীয় প্রীতির গুণে উত্থান- 
কষ্ট ভুলিয়া যাইতে হয় ! অপর পার্খ্বস্থ উতরাই অপেক্ষাকৃত 
স্থগম। ইহাতে সমদুরবন্তা তিনটা উত্তম উৎস আছে। তন্মধ্যে 
প্রথমটা অর্ববোতুকৃষ্ট | এবং তিনটাই অতি হ্বন্দর পাষাণ 
ছারা বাধানো। 

তদনন্তর এক সংকীর্ণ, বন্ধুর ও নিন্ম উপত্যকায় অবতরণ 

করিতে হয়। তম্মধ্য দিয়া অনেক নিঝ'রিণী প্রবাহিতা হই" 

তেছে। কিয়দ্দরে উগ্রবাণী নামক স্থান । এখানে একটী জলা- 

শর ও দোকান আছে। ইহা হইতে কিঞ্চিৎ দুরে একটা 
আোতস্বতী পার হইয়া অল্প উদ্ধে উঠিয়া অপেক্ষ/কৃত সমতল 
ভূমি এবং একটা পল্লী পাওয়া ষ'য়। উহার নাম গড়ী। 
উহার প্রবেশ পথে একটা প্রস্তর নির্মিত ও আর একটা 

ইক নিশ্মিত অষউটকোণ বিশিষ্ট ভবনদ্বয়ের ভগ্রাবশেষ পড়য়া 
রহিয়াছে । এই পল্লীতে কতিপয় দোকানও আছে । গ্ীনস্তর 
কয়েক ম]ইল পর্যস্ত উক্ত সমভূমি দিয়া গমন করিয়! এবং 

তম্মধা-গ্রবাহিত কয়েকটা নির্ঝরিণী পার হইয়া একটা অনতি: 
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দীর্ঘ স্থগম টড়াই অতিক্রম পূর্ধক কিরিঙ্লচীতে উপনীত 
হইতে হয়। পথের এই অন্তিম ভাগে অনেক মনোহর প্রশ্নবণ 

আছে । বিশেষতঃ কিরিমচীর সন্নিকটে একটী অতি হ্বন্দর' 

প্রত্রবণ দেখিত্বে পাওয়া ঘায়। জনৈক ধনাঢ্য তাহার সম্ম,থে. 
একটী মন্দির নিন্াণ করিয়া দিয়াছেন এবং উহার জোত- 

মুখ এমন ভাবে স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন, যে, ইহা মন্দিরের 
মধ্যদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া! নীচে পতিত হইতেছে । উহার 

জল আঁ নিম্মল ও স্বাস্থ্যকর । 

দংশালের ন্যায় কিরিমচীও উত্তম পল্লী । এখানে অনেক 

লোকালয় এবং বিপণি আছে । পল্লীতে প্রবেশ করিয়। দক্ষিণ 

ভাগে অভ্ুন্নত ভূমির উপরে সরকারী বাংল।॥ কিন্তু এখানে 

জল জী বলিয়। ইহা! পরিত্যাগ পূর্বক অপর প্রান্তভাগ £ 

“ঠাকুর দে।য়ার। ” অর্থা- দেবালয়ে বিএ মস্থান করা পর] 
মর্শসিদ্ধ। -.ই স্থান অতি পবিত্র ও রঙ্গণী়। ইহার বর্হি্ 

দেশে এবং অন্তঃপুরে দুইটা অতি উত্তম উত্স আছে এবং 

ইহার সম্মখ দিয়। স্রোতম্বতী প্রবাহিতা হইতেছে । 

৩৭ কিরিমচী হইতে মীরশ্”১২ মাইল। 

সরকারী বাংল। পরি ন্যাগ পুর্বক অ পণ শ্রেণীর মধ্য দিয়া 
আদিয়। এক নির্ঝরিণী পার হইতে এবং পূর্বোক্ত ঠাকুর- 
দোয়রা বামভ।গে রাখির। সমতল ভূমির উপরে উঠিতে 

হয়। প্রায় অর্ধ মাইল এই সমতল ভূমির উপর দিয়! গমন 
করি সম্মুখ আর একটা নিঝর্রণী পাওয়া যায়। ইহা 
পার হইয়াই একটী আরোহণ । উহ দৈঘে্য ন্যনাধিক অর্ধ 
পাইল ৷ কিন্তু অতি ছুর্গম। ততপরবত্তাঁ পথ গিরিমালার গাত্র 
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দিয়া চলিয়! গিয়াছে । কিয়দ্দ,র যাইয়! এক ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী 
পার হইতে হয়। তুষার দ্রব হইলে বা বৃষ্টি হইয়া গেলে 
ইহাতে প্ররাহ বাহিত হইয়া থাকে । পরে একটা অতি কঠিন : 

অনরোহণ দিয়া পাহাড়ের গাত্রে উঠিতে হয়।, অনস্তর পথ 
পূর্ব্বোক্তের ন্যায় গিরিমালার গাত্র দিয়া কোনো স্থানে খজু, 
কোনো স্থানে বা বক্র, কোথাও স্থগম এব কোথাও বা 

ছুর্গম ভাবে ঢলিয়। গিয়াছে! ইহার শেষ ভাগ অতি ছূর্গম 
এবং সপল উচ্চ চড়াই দ্ূপে পরিণত হইয়াছে । এতদ্ছারা 

এক অতুচ্চ শিখরদেশে উঠিতে হয়, তথা হইতে স্যন্তির শোভ। 

অতি বিচিত্র দেখায় । উহা হইতে অবতরণ অতি ভয়ানক । 

উহা সরল ঢালু, সোপান বিহীন, স্থৃতরাৎ অতি আপজ্জনক । 
এই অবতরণ দিয়া কিয়দদ র যাইয়া এক ক্ষুদ্র পাহাড়ে 
নামিতে হয় ; তাহার পার্বদেশে কতিপয় কুটার আছে। এই 

ঈ্ছনকে মীর কহে। এখানকার সরকারী বাংলাও অতি উত্তম। 
কিন্তু এখানে কেবল একখানি মাত্র সামান্য দোকান আছে । 

৪। মীর হইতে লান্দর-_-১২ মাইল। 

মীর পরিত্যাগ করিয়া একটা ক্ষুদ্র ও স্থগম চড়াই অতি- 
ক্রম করি.ত হয়। পরে পথ আট মাইল পধ্যস্ত কেবলই অব- 
তরণ। ইহা স্থানে স্থানে অসরল, সোপানহীন, বৃহৎ বৃহৎ 

পাষাণসমন্থিত ও ঢালু । কিন্তু সাধারণতঃ ছুর্গম ও ক্টপাধ্য 
নহে। অনন্তর একটী ক্ষুদ্র আ্রোতম্বতী পার হইয়া! অতি ছুরূহ 
চড়াই পায়! যাঁয়। উহার নাম কন্না | ডহ] দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন 
ইল এবং, এমন বক্র, যে, কুশুলাকাণর আরোহণ করিতে 

হয়। উহার সোপান-শ্রেণী অতি উচ্চ, বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর- 
১২ 



৯৪ কাস্দীয-কুসুম। 

নির্টিত, স্কৃতরাং অতি বন্ধুর এবং ছুরারোহ। ক্ষিন্ত গিরিশঙ্গে 
উঠিয়া চারিদিগস্থ নৈসর্ণিক শোভা দর্শনে স্থৃষ্টিকর্তীর অচিন্ত্য 
শক্তি চিন্তা করিতে করিতে মন প্রেম্যনন্দে পূর্ণ হাইয়। যায় । 
ইহার বিপরীত ভাগস্থ উতরাইকে, লনা কহে। ইহা যদিও 
অতি দীর্ঘ ও অতি ঢালু নহে, তথাপি গমন করিতে হৃতকম্প 

উপস্থিত হয়। কারণ ইহা পর্বতের শিরোদেশ ও গাত্র 
দিয় গমন করিয়াছে; পথ অতি সংকীর্ণ এবং দক্ষিণপার্ব 

এমন নিন্ন ও গভীর, যে, দৃষ্টি কবিলে মস্তক ঘুরিতে খাঁকে। 

পরবন্ভী পথ উপত্যকার মধ্য দিয়! চলিয়া গিয়াছে । কিয়- 
দর যাইয়।ই লান্দর দেখিতে পাওয়া যায়। 

লান্দর একটা ক্ষুদ্র পল্লী। ইহাতে ক্তিপয় বিপণি আছে। 
প্রবেশ পথে এক নির্ঝরিণী ও একটী অত্যন্ত উৎস অতি- 

ক্রম করিয়া দক্ষিণ পার্্স্থ অত্যুচ্চ ভূমির উপরে সরকাুঃ 
বাংলা । ইহ!কে ছুর্গ কহে। ইহা পভরনিশ্িউ, এখং উর্ত 

বামোঁপযোগী | - 

৫1 লান্দর হইতে বিলাওং--১৫ মাইল। 

_ প্রায় অদ্ধ মাইল উন্নতানত ক্ষেত্রের উপর দিয়া যাইতে 
হয়। পরে বিখ্যাত লাড়োলাড়ী বা লাড়ীলাড়ীর্ন পাহাড় 
দৃশ্যমান । ইহা দৈথ্ে ৭।০ মাইল । সর্ববাদৌ চড়াই অতিশয় 
বক্র ও বৃহৎ রুহ প্রস্তরপুর্ণ বলিয়া! অতি হূর্গম | ইহা শ্রায় 
অর্ধ মাইল দীর্ঘ। পরে মাইলদ্বয় পর্য্যন্ত পথ পাহাড়ের গান্র 

দিয়। গিয়াছে । তদনস্তর এক ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী পার হইয়া অনুচ্চ 
আরোহণ দিয়। উঠিয়া সমতল ক্ষেত্রের উপরে পতিত হুই-" 

যাছে। তৎপরে আর একটী আরোহণ । ইহা দ্বিতীয় অপেক্ষা 



কাশীর-কুণ্ছম ৯১ 

অসরল এবং হছূর্গম। অনন্তর চতুর্থ আরোহণ। ইহা 
অতি হ্থগম। পরে অতি ছুরারোহ পঞ্চম আরোহণ ইহাই 

“প্রকৃত লাড়োলাড়ী । ইহা যেমন উচ্চ, তেমনি ছুর্গম | এস্থলে 
প্রায় সতত মেঘ সঞ্চরণ করিয়া থাকে, স্থতরাঁ অতিশয় 
শীতল । পর্বতের শিখরে প্রস্তর খোদিত লাঁড়ীলাড়ার ( বর- 

কন্যার ) ও চন্দ্রসুর্য্ের প্রতিমূর্তি আছে । এরূপ কিন্বদন্তী, যে, 
অতি পুর্ববকালে একদা কোনো বর ও কন্যা এবং বহুনংখ্যক 
বরযাত্রী এই শৈলপথ দরিয়া গমন করিতেছিল। পুর্বে এস্থলে 
কোনে প্রণালী বা জলপ্রবাহ ছিল না। পুর্ববোক্ত হতভাগ্য 

7ক্তিগণ পিপাসায় এমনি কাতর হইয়াণ্ছিল, যে, জলাভাবে 

সকলকেই প্রাণতাাগ করিতে হইল | এই শোকাবহ ঘটনাঁয় 

নায়ক রা নামানুসারে ইহার নাম লাড়োলাড়া বা লাড়ী- 
লাড়া হয়ছে! লী" শব্দের অর্থ কন্যা এবং.লাড়ো বা! লাঁড়! 

'ঈকব্দর অর্থ বর । ৬.াতি «৯ চাই যেরূপ দুর্গম, তাহাতে 

জলাভাবে এরূপ স্(েচনীয় ঘটনা কোনো মতে কাল্পনিক 

নহে। অধুন। প্রবাহ প্রত্যাবৃন্ত হই, জলকষ্ট দূর হইয়াছে। 

কার্তিক মাসের শেশে এখানে ভূদারপাত হইয়| থাকে । বিপ- 

রীত ভাগস্থ অবতরণ আদৌ অভি ঢালু ও আপজ্জনক। অন- 

স্তর কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত পথ পর্বতের গাত্র দিয়া স্থগম 

হইয়। গিয়াছে । পরে আর একটী, সরল ঢালু অবতরণ দিয়া 

নামিয়। কিয়দ্দ'র গমন, করতঃ বিলাওৎ আড্ডায় পৌছিতে 

ত্র ্ 

_বিলাওতে কেবল মাত্র সরকারী বাংল এবং এক খানি 

দোকান আছে। বন্হাল পথের সমুদয় আড্ডার মধ্যে এইটা 



১২ কাক্ধীয়-কুদ্ম। 

বিজন প্রদেশে স্থিত। কিন্তু এস্থান হইতে স্যগ্টির অতি রমণীয় 
শোভ1 নয়নগোচর হয়। 

৬। বিলাওৎ হইতে রামবন---৯ মাইল । 

বিলাওৎ হইতে রামবন দৃপ্টিগোচর হয় এবং অতি নিকট- 
স্থিত বলিয়া বোধ হইতে থাকে । কিন্তু পার্বত্য দেশের পথ 

স্বাভীবিক বক্রগতিতে গমন করিয়াছে বলিয় উহার দূরতা ৯ 
মাইল । এই পথে চক্দ্রভাগ! নদী পার হইতে হয়। বিলাওৎ 

হইতে উহাকে যেন নিশ্চল ফেণপুঞ্জ পড়িয়া রহিয়াছে এবং 
উহার ভর্ধস্থ পথ এক গাছি সুতা! বক্রভাবে পতিত থাকিয়া 

স্থানে স্থানে উহার গর্তে লীন হইয়াছে, এমনি ভ্রম জন্মায় । 

প্রত্যুত, দূর হইতে পথের এইরূপ অবম্থা দেখিয়া যেমন 
হুৎকম্প হইয়! থাকে, কাধ্যতঃ তাহাই বটে। বিলাওৎ পরি- 

ত্যাগ করিয়া অবধি চন্দ্রভাগার সেু পর্য্যন্ত সার্ধ চারি মাইল, 
কেবল অবরোহণ বা পভ্রন। প্রথমতঃ গ্াহাড়ের মধ্য ও পারি 
দিয় কিয়দদ, র আসিয়া কতিপর বিপণি দেখিতে পাওয়! যায়। 

উহা অতি উর্দে স্থিত। তখা হইতে সে পর্য্যন্ত পথ এমন 
ঢালু ও চিক্কণ, যে, পদ স্থির থাকে না। তাহাতে আবার বৃপ্ত 
হইয়া! গেলে ইহা! যে কতদূর ভয়াবহ হয়, তাহ! পাঠকগণ 

অনুভব করিয়। লউন। পথ সংকার্ণ ও সরল ঢালু--ঠক বাম 
ভাগে সহত্র সহজ হত নীচে চক্দ্রভাগ। ভীষণ|কারে বক্ষ? 

তুলিয়! শত শত বজ্রনিনাদিত স্বরে কর্ণ ঘধির করিয়া প্রবাহিত 
হইতেছে-_বাম ভাগে কিছুমাত্র ব্যবধান নাই । স্থৃতরাৎ এমন 
স্থলে পদশ্থলন-জনিত ব! অন্য কোনো প্রকাঁর আপদ ঘটিলে ' 
তাঁহার পরিণাম ষে কতদূর শোকাবহ, ভাঁহা নিব লেখনী 



কা্মীয়-কুস্ম। | ২৬ 

লিখিতেগ কীপিয়া উঠে। গত বৎসরে মদগ্রজ এবং 

আমি সপরিবারে এই পথ দিয়া কাশ্মীর যাইতেছিলাম | যহু- 
“কালে আমরা এই স্থানে অবরোহণ করি, তখন ন্যুনাধিক; 
পঞ্চাশৎ বৃষ কুট-ভারক্ধ লইয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিপরীত দিক 
হইতে আসিতেছিল | আমাদিগের সমভিব্যাহারে চারি খানি 

পালকী ছিল। তন্মধ্যে এক খানির লাল আচ্ছাদন দেখিয়া! 

একটী বৃষ এমন ভীত হইয়। নদীর দিকে ধাবিত হইল, যে, 

বৃক্ষের ব্যবধান না পাইলে সে তদ্দণ্ডেই নদীগর্ভে পতিত 

হইয়! পঞ্চত্ব পাইত। এই ভয়াবহ ব্যাপার দৃষ্টি আঁরোহীগণ 
বাহকদিগকে সংযত করিলেন । কিস্ত আমার পালকী কয়েক 

পাদ অগ্রসর হইয়াছিল এবং বাহকেরা দুঃসাহসী ছিল । উছ!- 
দিগকে পুনঃ পুনঃ নিবৃত্ত করিলেও তাহার মদ্ধাক্যে উপেক্ষা 
সুরিয়া যেমন অশ্রগামী হইবে, অমনি একটী বুষের ধাক্কা 
লীগিয়া পালকী বিপর্ধ্স্ত হইয়। গেল। আমি এবং আমার 

ক্রোড়স্থ পঞ্চম বায় বালক সৌভাগ্যক্রমে দক্ষিণ পার্শস্থ 

পর্বতে পড়িয়া রক্ষা পইলাম-_বাহকদিগের কেহ কেহ 
আহত হইল-রুষ বাম দিকে শত শত হস্ত নিন্গে গড়াইয়া 
পড়িল; একটী বৃহৎ বৃক্ষে আটকাইয়! উতর প্রাণরক্ষা হইল। 

কুটটের ছালা গড়াইতে গড়াইতে নদীগর্ভে পতিত হইয়া ষে 
কৌথায় চলিয়! গেল, তাহার নিদর্শনও পাওয়। গেল না--রৃষ 
রক্ষক মাথায় হাত দিয়! কাদিতে লাগিল। ঈশ্বর-কৃপায় এই 

বত | ০০০০ পাপা সি সপ পপ পে সসীপসপসপদ আপ ৯ পাপী পপিাসসিসপলাসী শা পাস 

কট এক প্রকার কারন: কক্ষের মুল ইহা ছারা রিড হ্ইয়! 

খাকে। ইহ!ঞ্মতি ছুল্যবাঁন ; এক বৃষের ভার জর্থাৎ এক ছালা কুটেরসুল্য 
চক্তিশ টাক1। 



৯৪ কাস্ীর-কুস্ছুমে। 

ভয়ানক ঘটনায় যে কোনো জীবের প্রাণনষট হয় নাই; ইহাই 
স্থখের বিষয়। পর্ধ্যটকদিগকে পরামর্শ দিতেছি, যে, যখন 
তাহারা এই পথ দিয়া গমন করিবেন, তখন যেন টি ' 
ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সতর্ক হয়েন। 

পূর্বে চন্দ্রভাগার উপরে রজ্জুর সেতু ছিল উহা যে কত- 
দুর আপঞ্জনক, তাহা! বলিবার শব্দ নাই। মহারাজা এক্ষণে 
অতি উপাদেয় কাষ্ঠের সেতু নিন্দীণ করিয়া দিয়াছেন এবং 

লৌহময় করিবার জন্য প্রস্তত হইতেছেন ॥। নদী পার হইয়া 
ছুই মাইল পর্যাস্ত পথ সমতল ভূমির উপর দিয়া গিয়াছে । 
উহাতে অনুন্নত চড়াই ও স্তগম উতরাই আছে। পরে মাইল 
দ্র অতি দুর্গম । ইহা অতি উন্নত চড়াই এবং শ্লেট বিশিষ্ট 
পাহাড়ের অসরল পার্খ দিয় উঠিয়াছে। এই স্থান অতি 

€কীর্ণ, স্থানে স্থানে নির্ঝরিণীর জল দ্বারা সিক্ত এবং ইহুর 

ঠিক বাম ভাগে শত শত হস্ত নীচে চন্দ্র্তীগ! ভীমনাদে প্রর্ধর্ণ 
হিত হইতেছে। স্থৃতরাং এই পথের প্রথমার্ধের শেষ ভাগের 
হ্যায় ইহাঁও সমুহ আপজ্জনক। অনন্তর অর্ধ মাইল সমভূমির 
উপর দিয়া গিয়া রামবনে পৌছিতে হয় | 

_ রামবন” অতি উত্তম স্থান । ইহা! উপত্যকায় স্থিত এবং 
অনেক লোকালয় ও আপণবিশিষ্ট। সরকারী বাটী দ্বিতল 
এবং উত্তম। স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার নিমিন্ভ ইহার পশ্ডা- 
স্তাঁগে একটা স্বতন্ত্র অট্রালিকা আছে । আড্ডাতে প্রবেশ করি. 
বার পথে বাম ভাগে মহারাজার একটী মনোহর উপবন। 

ইহাতে নানাজাতীয় পুষ্প, লেবু. ফল, তরকারি এবং বিবিধ 
তরু 'ও লতা প্রাপ্য । এই স্থলে চন্দ্রভাগা নদী পাহাড়ের মধ্য 
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দিয়া গমন করিতেছে বলিয়া ইহার আঁক।র এমন ভীবণ ও 

শব্দ এমন বধিরকর, যে, ধাহারা পঞ্জাবের সমতল: ভূমিতে 
“ইহরি স্থির প্রকৃতি দেখিয়াছেন, তীহারা ইহাকে সেই চন্দ্র- 
ভাগা বলিয়া সহসা বিশ্বাস করেন না। চন্দ্রতাগার গর্ভস্থ 

অনেক উপলখণ্ড মংগ্রহ করিয়! দেখ! গিয়াছে, যে, তাহাতে 

স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর স্পঞ্ট নিদর্শন আছে । স্থৃতরাহ 
সপ্রমাণ হইতেছে, যে, ইহাতে অনেক বহুমূল্য ধাভুর কর 
গুপ্ত ভাবে থাকিতে পারে । 

৭। রামবন হছে রামসু-”৮২০ মাহল। 

এই পথ সর্বাপেক্ষা দীঘ? কিন্তু অতি দুর্গম নহে। ইহা 

স্বগম ও দুর্গম উভতধর্মীক্রান্ত। রামবন্ত পরিত্যাগ করিয়া 
অগভীর উতরাই দিয় অবতরণ আবশ্যক। পরে সমভুমির 
উপর উঠিয়া অপ্ধ মাইল ঘাইতে হর । অনন্তর ছয় মাইল 
ঈরাস্ত পথটা চন্দ্রভাগার দক্ষিণ কূল ও অত্্যুচ্চ শ্লেটময় 

পাহাড়ের তল দিয়! গমন করিয়াছে । ইহা! অতি স্থগম এবহ 

অনুন্নত, এজন্য আপজ্জনক নহে। পরে চারি মাইল পর্ধ্যস্ত 
উক্ত তগ্িনীর তট দিয়! যাইতে হয় বটে, কিন্তু পথটা স্থানে, 
স্থানে তীর হইতে অদূরবন্তী এবং সামান্য আরোহণ" ও 
অবরোহণ বিশিষ্ট । তদনস্তর পথ উত্ত,ঙ্গ গিরিমালার গাত্র 

দিয় গিয়াছে । ইহার চড়াই ও উতরাই অতি স্রগম। ইহার 
সহজ সহত্্র হস্ত নিষ্ষে বিশলড়ী নদী ভীষণ নিনাদে বক্র- 
গতিতে গমন করিতেছে । যতদুর গমন করা যায়, পদতলে 
বিশলডীকে প্রবাহিত দৃষ্ট হ্য়। রাঁমস্থ হইতে ছয় মাইল 

দুরে যাইয়। এই নদীগর্ভে নামিবার প্রয়োজন । ইহাতে]রহত 
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বৃহৎ পাঁষাঁণ আঙ্ছে এবং প্রকৃত পথ না থাকাতে ইহ! অতি 
কষ্টে অতিক্রম করিতে হয়। কিয়দ্দর যাইয়া ছুইটী অতি 
স্বন্দর ও বৃহ কন্দর--এক এক বৃহৎ পাষাণখণ্ড ষে প্রকারে. 

উহাদের ছাদরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিলে. 
অবাক্ হইতে হয়। মনুষ্য ও পশ্বাদি অতি স্থখে উহাদের 

ভ্যন্তরে বিশ্রাম করিয়া থাকে । অনন্তর ভিন মাইল পর্য্স্ত 
চড়াই ও উতরাই অতি ছূর্গম এবং ভয়াবহ । পুর্বে চড়াই 

সরল' উচ্চ এবং ছ্ুরারোহ ছিল বলিয়া মহারাজা শৈল- 
তল দিয়া নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এতদ্বারা চড়াই 
স্থগম হইয়াছে বটে, কিন্তু উতরাই বিশলড়ীর ঠিক কিনারা 
দিয়া গিয়াছে এবং কুটিল বলিয়। জতি আপজ্জনক। কিয়দদর 
যাইয়! এক কাষ্ঠ-নিশ্মিত সেতু দ্বারা উক্ত বিশলড়ী পার হইয়! 
অপর ভাগম্থ পাহাড়ের তলদেশে রাম নামক আভড্ডাতে 

উপনীত হইতে হয়৷ 

 রামন্ত্র কতিপয় আপন-সমন্বিত ক্ষুদ্র ক । এখানকার 
সরকারী বাংল! নিন্দনীয় নহে। 

৮। রানন্তু হইন্ডে বন্হাল-্৮”১৫ মাইল । 

' বামস্থ পরিত্যাগ করিয়া এক অনুন্নত চড়াই । পরবর্ভাঁ পথ 
সামান্য আরোহণ ও অবরোহণ বিশিষ্ট এব বিশলড়ী নদীর 
উপত্যক। দিয়। গিয়াছে । এই রূপে তিন মাইল পর্য্যন্ত যাইয়! 

এক কাষ্ঠ-সেতু দ্বারা উক্ত নদী পার হওতঃ দক্ষিণ তটে যাইতে 
হয়। এক মাইল গমন করিলেই একটী চড়াই । ইহ 
প্রায় এক মাইল উচ্চ এবং গ্ুগম । বিপরীত ভাগস্ক উতরাই 
প্রায় এরূপ দীর্ঘ এবং স্থগম্য। অনন্তর বিশলড়ী পুনরায় অন্তি- 



কাম্দীর-কুল্তুম 2৭ 

জম করিয়া! একটা কুটিল ও দুর্গম চড়াই আরোহণ করিতে 
হয় । .উহা প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ এবং পাহাড়ের মধ্যদেশ 
'দিয়া গিয়াছে বলিয়া নিতাস্ত আপজ্জনক নহে। ইহার শিখর- 
দেশে এক অনতিবিস্তুত অধিত্যকা আছে। এই অধিত্যকার 
উপরে উঠিয়া সম্মুখে আর একটী ভয়াবহ চড়াই দেখিতে 
পাওয়া যার । উহ অতুযুচ্চ পর্ণবতমালার শঙ্গ দিয়! গিয়াছে 

এবং স্থানে স্থানে অতিশয় হুর্গম। অনন্তর পথ প্রশস্ত এব 
স্থানে স্থানে অল্প উচ্চ ও স্থানে স্থানে অল্প নিন্ন হেতু স্থগম 
বটে, কিন্তু উত্ত,ঙ্গ শৈলশিখরাগ্র দিয়া গমন করিরাছে বলিয়া 

এবং দক্ষিণ ভাগে অতলস্পর্শ গভীরতা! দেখিয়া হৃদয় কাপিয়া 

উঠে। এইরূপে তিন মাইল পর্য্যন্ত গিয়া একটী অতি 
স্রন্দর উৎস দেখিতে পাওয়া যায় । অনস্তর উতরাই আরম্ভ 
হয়। এই স্থানে বাইতে যাইতে বিপরীত গিরি-শ্রেণীতে যে 
এস্ধ্টা অতি রমণীয় রামধন্ু দেখিয়াছিলাম, এমন আর কুত্রাপি 
দেখি নাই । উহা সম্পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট ও আঁঙ দীর্দ এবহ 

বোধ হুইল, যেন শৈলেশ্বর নানাবর্ণে খচিত রত্বমুকুট শিরে 
ধারণ করিয়া! শোভা পাইতেছেন। উক্ত উতরাই অতি স্থগম 
এবং তিন মাইল দীর্ঘ । পরে পুনরায় বিশলড়ী পরার হইতে 
হয় এবং এক অনুন্নত চড়াই অতিক্রম করিয়৷ অতি স্থগম 
উতরাই দিয়া অবরোহণ করতঃ বন্হালে পৌছিতে হয়। 
এই উতরাই আদে। গিরিতল দিয়! গমন পূর্বক উপত্যকার 
অভ্যন্তর ভেদ করিয়। গিয়াছে এবং তাহার মধ্য দেশ দিয়া 
“বশলড়ী শাম্য মুস্তিতে প্রবাহিত হইতেছে । | 

বন্হাল একটা ক্ষুদ্র পল্লী । ইহার প্রসিদ্ধ বাহকের! 
১৯৩ 
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কাশ্মীরের ছুর্গম পথের সম্যক্ উপযোগী । এক খণ্ড অত্তযুচ্চ 
ভূমিতে মহারাজার দুইটা উত্তম অট্টালিকা আছে। 

৯। বনৃস্থাল হুইতে বৈরনাগ---১৫ মাইল । 

এইবার বিখ্যাত পীর পর্বত অতিক্রম পূর্বক কাশ্মীরের 
সমতল ভূমিতে পাঁদবিক্ষেপ করিতে হয় । বন্হাল হইতে 
ইহার তল পর্য্যন্ত প্রায় ৫ মাইল । এবং পথটা পুর্ববোক্ত 
পথের শেষভাগের ন্যায় উপত্যকার মধ্য দিয়া গিয়াছে, এস্থলে 
বৃহৎ বৃহৎ পাষাণ আছে এবং বিশলড়ী নদী প্রবাহিত হই- 

তেছে। গিরিতলে কতিপয় লোকালয় এবং দোকান আছে। 

এই স্থলে গীর পর্ববত সমুদ্রতল হইতে ৯,২০০ ফিট উচ্চ। ভ্রমণ- 

কারীদিগের স্মরণ রাখ! উচিত, যে, যখন প্রবল বাত্যা বহিতে 

থাকে অথব! বৃষ্টি বা তুষারপাত হয়, তখন পীর.পর্ববত অততি- 
ক্রম করা অতি আপজ্জনক | কারণ, ইহার গাত্রে বা শ্খিরে 
কোনো! আশ্রয় স্থান নাই । ইহাতে ষ্টঠিবার যে পথে ভা 

বাঁহকদ্দিগের কুটীর চতুষ্টয় আছে, তাহা অতি দুর্গম এবং 
পাঁলকী প্রভৃতি যান যাইবার উপযোগী নহে । ইহার শিখর. 

দেশ অতি উচ্চ বলিয়া! সাধারণতঃ প্রবল বায়, বহিয়া থাকে । 

স্বৃতরাং ঝটিকা বা বৃষ্টি ও নীহারপাত কালে অনেকে ইহাতে 
আরোহণ করিয়া অনেক কষ্ট পাইয়াছে ; এমন কি, কেহ কেহ 
প্রাণও হারাইয়াছে। প্রত্যুষে যখন আকাশমণ্ডল নির্মল ও 
প্রকৃতি স্থিরা থাকে, ভখনই ইহাতে 'আঁরোহণ করা পরামর্শ 
সিদ্ধ। ইহার চড়াই ৪॥০ মাইল দীর্ঘ । ইহাতে উঠিবার দুই 
পথ আছে। একটা ছুর্গম_তদ্দারা ভারবাহক ও মনুষ্য 
এবং পশ্বাদি গতায়াত করিয়া থাকে । অপরটী অপেক্ষাকৃত 

$ 



কাম্ীয়-কুলুজ ১৯ 

অধিক হ্থগম--তা'হাতে পালকী প্রভৃতি অনায়াসে গমন করিতে 
পারে । এই ছুই পথ ব্যতীত মহারাজ আর এক স্ুগ্নম পথ 
প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। এই পর্বতে একটীও মহীরুহ নাই, 
কেবলই ঘন শ্যামল দূর্ববাদল এবং নানাবর্ণের ও নানা আকারের. 
মনোহর পুষ্পরৃক্ষপুঞ্জ । কাত্তিক মাসের শেষে এখানে তুষার 
পড়িতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমে এত অধিক পরিমাণে পড়ে, যে, 
ততুদমুদয় নিঃশেষে ভ্রব হইতে আবাঢের প্রচণ্ড মা্গুতাঁপ, 

ও অবিরত বারিধারা আবশ্যক করে । ইহার শিখরদেশে সতত 
মেঘ বিচরণ করিয়। থাকে । শুঙ্গোপরি আরোহণ করিলে মনে 
যেরূপ ভাবের উদয় হয়, তাহা প্ররুতরূপে বণনা করিবার শব্দ 
নাই। জন্বু পরিত্যাগ করিয়া অবধি কেবলই উত্থান ও পতন 
ভাবে আমিতে হইয়াছে; এতদিন কেবলই সঙ্কটময় গিরিমালা 
অতিক্রম করিতেছিলাম, অদ্য তাহার শেষ হইল। পূর্বের 
একটা শৃঙ্গে আরোহণ করিলে অপরটা সম্ম খে উদ্দিত হইয়া 
ৃষ্টিরোধ করিত এবং বোধ হই সম্মখস্থ গিরি উল্লঙ্ঘন 
করিলেই আর এই ছুঃসহ পথ-কষ্ট সহ করিতে হইবে না; 
কিন্ত তদুপরি গমন করিলে আবার আর একটী উপস্থিত হইয়া 
হৃদয় কীপাইয়া তুলিত অদ্য সম্মূখে অপার সমতর্পতূমি ধূ ধৃ 
করিতেছে _অগ্রবর্ভতী উত্তরাই দিয়া অবরোহণ করিলেই 
পাহাঁড়ভাঙ্রা শেষ হইল--সমতলভূমিতে পদচালন৷ করিয়া! 
মন্তিফ স্থির হইবে__ষে কাশ্মীর দর্শন করিবার জন্য এত কষ্ট 
সহা করিয়া আসিলাম, অদ্য সেই কাশ্মীর সম্মুখে বিরাজ 
“করিতেছে_-ইত্যাকার নানাবিধ ভাব মানসপথে উদয় হইয়া: 
অভূতপূর্ব আনন্দে শরীর ও মন নাচিতে থাঁকে ! 



১৩৩ কাস্মীর-কুক্তুম | 

আঁবাঁর, সথষ্টির কি রমণীয় শোভা ! মৃছু যু পবন-হিল্লোলে 
নবজলধর ক্রীড়াচ্ছলে আসিয়। আলিঙ্গন করিয়া চলিয়া! গেল-- 

যেন মেই প্রেমালিঙ্গনে সাত্বিকভাবের আবির্ভাব হুয়া শরীর; 
কাপিতে লাগিল- পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে শৈল-শ্রেণী যেন 
একটী আর একটীর গায়ে ঠেস দিয়া বিশ্রাম করিতেছে__ 
সম্মুখে কাশ্মীর উপত্যকা যেন জলের উপরে ভাসিতেছে__ 

জনপদ সমূহ উদ্যানের মত দেখা ইতেছে__বিতস্তা নদী শ্বেত 
উরগের মত পড়িয়। রহিয়াছে_-উহার চারি দিকস্থ হিমালয়ের 

উত্তঙ্গ শিখরনিচয় তুষারারূত দেখিয়া বোঁধ হয়, যেন শুভ্রকেশ 
তাঁপস-প্রবরেরা মলিন ও অজিনবেশে তরুরূপ লোমরাঁজি 

ও নিঝ'ররূপ যজ্ঞোপবীত গলদেশে ধারণ পূর্ব প্রশান্তচিন্তে 
ও একতানমনে প্রাণারম যোগাদি সাধন করিতেছেন__-দেখিলে 
উল্লাসের সীম। থাকে না! 

গীরের উত্তরাই প্রায় চারি মাইল দীর্ঘ। ইহা কিন্বিৎে 
কুটিল ও ঢালু বটে, কিন্তু হুগম। গিরিতলে নামিয়া কিঞ্ছদির 
যাইয়া মহারাজার জগাশু। অর্থাৎ এস্থালে মহাঁরাজার বেতন- 

ভোগী কর্মচারীরা কাশ্মীরের প্রবেশার্থী ও বহিগমনার্থীদিগের 
রাহাঁধারী অর্থাৎ অনুমতিপত্র % পরীক্ষা! করিয়া দেখে এেব্হ 
বাণিজ্যদ্রব্যের শুক্ক সংগ্রহ করিয়া থাকে। এস্থান হইতে 
ন্যুনাধিক এক মাইল গেলেই বৈরনাঁগে উপস্থিত হওয়া যাঁয়। 
বৈরনাগ অতি মনোহর ও উৎকৃষ্ট দষটধ্য স্থান। কাশ্মীরের পূর্ব 

রী রাহাধারী সম্বন্ধে পর্ব য যাহা লিখিত হইয়াছে. ভাহা সুজিত হওল্তে দর 

মহ জা উহা উঠাইয়া দিয়াছেন । আভএব জ্রামক মাত্রেরই পক্ষে বিশেষ 
তুবিষ। হইয়াঁছে। 



কাম্মীর-কুসুষ। ১৯১ 

বিভাগ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বর্ণনা করিয়! পাঠকদিগের কৌতু | 
হল পরিতৃপ্ত করা যাইবে । এখানে ত্যুত্ধম বাঁসগৃহ আছে। 

১৯ । বৈরনাগ্শ হইতে অনস্ত-নাগ--১৬ মাইল। 

এই পথ সমতল ভূমি ও ক্ষেত্রের উপর দিয়! গিয়াছে, 
স্থতরাং অতি সরল ও স্তগম্য | কিন্তু বৃষ্টি হইয়া গেলে এরূপ 
কর্দমময় এবং চিকণ হইয়! উঠে, যে, পদ স্থির রাখা স্থবকঠন। 
কিয়দ্দর যাইয়। সাহাবাদ নামক জনপদ । এখানকার বাহ- 
কেরা বন্হালের ন্যায় স্ববিখ্যাত, দৃঢ় এবং পার্বত্য পথের 
সম্যক্ উপযোগী। ইহার মধ্যদেশ ওচারি দিক দিয়। জলপ্রবাহ 
প্রবাহিত এবং গৃহাদি এরূপে নির্মিত, যে, সকলের নিন্নভাগ 

দিয়া জলধারা নিঃসৃত হইতেছে। স্ততরাং ইহা দেখিতে অতি 
স্রন্দর। এস্থলে ও মহাঁরাঁজাঁর উত্তম বাঁসগুহ আছে । 
»** বৈরনাগ হইতে ছয় মাইল দূরে কতিপয় অসংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। তদ্র্শনে মনোমধ্যে আশঙ্কা! হয়, যে, 

আবার বুঝি উদ্বান ও পতন আসিল। কিন্তু পথ উহাদের তল্- 

দেশ দিয়! গিয়াছে | এস্থান অতিক্রম করিয়! এক পল্লীর মধ্য 
দিয়া যাইতে হয়। এইবরূপে সমতল ভূমির উপর দিয়। যাইয়। 
অনস্তনীগে উপনীত্ত হওয়া যায় । 

' অনন্তনাগ উত্তম জনপদ | "এখানে অত্যুৎকৃষ্ট বাসস্থান 
আছে। বৈরনাগের ন্যায় ইহাঁও কাশ্মারের দ্রষ্টব্য স্থানের 
মধ্যে গণনীয়। স্ৃতরাৎ পূর্বববিভাগ পরিচ্ছেদ ইহারও সবি- 

' শেষ বর্ণন! করা যাইবে । অনস্তনাগকে ইস্লামাবাদ বা. খান্- 
বলও কহিয় থাকে । কিন্তু প্রকৃত, অর্থে যেস্থানে (ন্যনাধিক 



১০২ কাম্মীর-কুুম। 

এক মাইল দূরে ) বিতস্তানদীতটে নৌকাদি অবস্থিতি করে, 
তাহাকেই খান্বল, কহে। 

১১। অনস্তনাগ হইতে জীনগর--৩, মাইল। 

অনস্তনাগ হইতে শ্রীনগরে যাইবার ছুইটা পথ আছে। 
প্রথম স্থলপথ, দ্বিতীয় জলপথ | স্থলপথে ছুই আড্ডা । অনস্ত- 
নাগ হইতে ন্যনাধিক এক মাইল দুরে বিত্তস্তানদী প্রবাহিত 
হইতেছে। পুর্ববে উল্লেখ করা গিয়াছে, যে, যেস্থানে নৌকা 
থাকে, তাহাকে খান্বল কহে। 

প্রায় সকলেই জলপথ দিয়! গমন করে। প্রত্যুত, রা 
পাহাড়ি ভাঙ্গিয়া আসিয়া এবং কারাগাররূপ ঝাঁপান আরোহণ 

করিয়! যেরূপ দারুণ শারীরিষ্ ও মানসিক কষ্টে ব্যতিব্যস্ত 
হইতে হয়, তাহাতে কোন্ ব্যক্তি প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পরম 

স্বধদায়ক নৌকাযান অবলম্বন না করিছুব? জলের তরী 
বৃদ্ধি অনুসারে অধিক রা অল্প সময়ের মধ্যে প্রীনগরে উত্তীর্ণ 

হওয়া খাঁয়। অর্থাৎ যদি নদী-জলের উচ্ছাস থাকে, তাহ! 

হইলে সন্ধ্যাকালে নৌকারোহণ করিলে পর (দিবস রত্যুষেই 
নির্দিউ স্থানে উপনীত হওয়া সম্ভব। নচেৎ জলের হ্াসতা 

নিবন্ধন এতদপেক্ষ। দীর্ঘকাল লাগে । 

স্থল ও জলপথে যে সমৃদয় স্থান দৃষ্ট হইফু! থাকে, কাশী 

রের পূর্ব বিভাগ বর্ণনা কালে তাহাদিগের উল্লেখ করা ভি 

প্রেত, এজন্য এস্থলে আর লিপি-বাহুল্য করিলাম না। 



২য়। ভিম্বর ও পীর পঞ্াল পথ 

এই পথ স্বগম্য । পূর্ব্বে মোগল সত্রাটেরা এই পথ দিয়! 

কাঁশীরে গতায়াত করিতেন. একারণ ইহাঁকে বাদশাহী পথ 

কহে। ইহার সর্বত্র কতিপয় মাইল অন্তরে তাহাদিগের 

নির্শিত অত্যুত্কৃষ্ট সরাই অর্থাৎ পাস্থশালার ভগ্নাবশেষ 

অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বর্তমান কাশ্মীরাধিপতি 

ইহার প্রতি আড্ডাতে উত্তম উত্তম বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া 
দিয়াছেন, এবং পধ্যটকদিগের আহারীয় দ্রব্য ও যানবাহকাদির 

অভাব নিরাকরণার্থ কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং 

মধ্যে মধ্যে অধিক ব্যয়ে ইহার জীর্ণসংস্কার করিয়া থাকেন। 

ইহার সমুদয় আড্ডা কোনো স্থানে অল্প এবং কোনো স্থানে বা 

অধিক লোকালয়ে পূর্ণ_কেবলমাত্র আলিয়াবাদরাই নামক 

আড্ডা বন্হাল পথের বিলাওৎ স্থানের ন্যায় অতি নিভৃত ও 
জনশূন্য পর্ববতপ্রান্তে স্থিত। এই পথেও স্থষ্টির শোভা অতি 
বিচিত্র ও মনৌমোহন। 4 

এই পথে পর্বত অপেক্ষ। নদীই অধিক অতিক্রম করিতে 
হয় এবং প্রতি আড্ডাতে এক নদী অনেকবার--এমন কি, আট 
হইতে আটাইশবার পর্যন্তও পার হইতে হয়! পাক্ষিকগতিতে 

ভিম্বর হইতে শ্রীনগর ৮৬ মাইল। কিন্তু পার্বত্যপথের 
কুটিলতানিবন্ধন ইহাদিগের পরম্পর দূরতা ১৪৮ মাইল অর্থাৎ 
প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। রি 
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পীর পঞ্জাল সমুদ্রতল হইতে ১১১৪৩ ফিট উচ্চ । কান্তিক 
মাসের শেষে ইহাতে নীহারপাত আরম্ভ হইয়া ক্রমে এত 
অধিক পড়ে, যে, তৎসমুদয় বৈশাখমাসের শেষ ভিন্ন দ্রেবীভূত,. 
পরিষ্কত এবং গতায়াতের উপযুক্ত হয় না। 

লাহোর ব1 ওঙ্গিকটব্তা স্থান হইতে আসিতে হইলে এই | 

পথ অবলম্বন কর! সর্ববতো ভাবে যুক্তিযুক্ত । লাহোর হইতে 

গুজরাহ ৭০ মাইল এবং ডাকগাঁড়ী দ্বার! প্রায় ১২ ঘণ্টার পথ । 
'গুজরাৎ হইতে ভিম্বর ন্যনাধিক ২৮ মাইল দূরবস্তীঁ এবং 
পালকীডাক দ্বাব্া ৮ বা ১০ ঘণ্টায় উপনীত হওয়া যাঁয়। 

ভিম্বর পর্য্যস্ত পথ সমভূমির উপর দিয়া গিয়াছে । পরে 
উহা! অতিক্রম পূর্র্বক অপরাপর পার্বত্য পথের ন্যায় দুর্গম ও 
কুটিল। ভিম্বর উত্তম জনপদ এব কাশ্মীরাধিপতির রাজ্যের 
অন্তর্গত । ইহা ভিম্বর নানী নদীর দক্ষিণতটে স্থিত এবং উত্তর 

পুর্বব-ও পশ্চিম ভাগে অনুম্ধত এবৎ নিবিড়ঞ্চতরুরাঁজি সমন্থিি 
গিরিমালা দ্বারা পরিকেটিত। ইহার মধ্যস্থলে মোগল সপ্রাট- 
দিগের নিশ্মিত পাস্থশালা এবং মহারাজ গোলাপ সিংহের 

ভ্রাতা মহারাজ| ধ্যান সিংহ কর্তৃক নির্মিত ছুর্গের ভগ্নাবশেষ 
আছে। পর্যযটকদিগের আবাসগৃহ ছুইটী এবং তাহা উত্তম 
প্রস্তরে রচিত। 

১। ভিম্বর ছইতে টসদাবাদ-্”১৫ মাইল । 

ভিম্বর অতিক্রম করিয়া নদী পার হইতে হয়। ইহা গভীর 
নহে এবং বালুকাপূর্ণ। সৃতরাৎ ইহার উপরে কোনে সেতু 
না থাকিলেও গতারাতের কষ্ট নাই | অনস্তর কতিপয় 
ক্ষেত্রের উপর দিয়! গিয়। পুনরায় উক্ত.নদীগর্ভে পড়িতে 
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হয়। কিন্তু উহা এস্ছলে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরময় বলিয়া অতি 

বিশ্নক্তজনক ॥ উহাকে অষ্টবার পার হইয়া বাম দিকে 
গমন করতঃ এক সংকীর্ণ ও উত্তম উপত্যকার প্রবেশ করিতে 
'হয়।  সেস্থলে এক ক্ষুদ্র নির্ঘরিণী প্রবাহিত হইতেছে । 
তাহাকেও ন্যনাধিক দশবার অতিক্রম না করিলে আঁদিঢক 
পর্বতের উচ্চদেশে উপস্থিত হৃওয়া যায় না। এই পথে এই 
পর্ববতই হিমাচলের আদ্য সোপান বলিয়া ইহার নাম আদিঢক 
অর্থাৎ প্রথম চড়াই হইয়াছে । ইহা! প্রায় ২।০ মাইল দীর্ঘ । 
প্রথম আরোহণ স্থগম, পরন্ত যত উদ্ধে উঠা যায়, ততই 
সরল-উচ্চ, কুটিল এবহ ছুর্গম | স্থানে স্থানে বালুকাময় এবং 
কোনো কোনে। স্থানে এমন চিক্ণ ও বালুপাষাঁণ বিশিষ্ট, যে, 
পদ স্থির থাকে না। ইহার গাত্রে কতিপয় পাইনক্* এবং অপ- 
রাপর মহীরুহ আছে। ইহার শিখরে জগাৎ অর্থাৎ বাণিজ্য 
দ্রব্যের শুক্ক আদায় গৃহ এবং কয়েকটা কুটার আছে। এস্থান 
হইতে সৃষ্টির শোভা অতি রমনীয় দেখায়। ইহার উতরাই প্রায় 
এক মাইল দীর্ঘ, অতি কুটিল এবং স্থানে স্থানে অতি সংকীর্ণ 
ও চুর্গম। গিরিতল হইতে সৈদাবাদ প্রায় চারি মাইল । 
পথ আদৌ উচ্চ ও কর্ষিত ভূমির উপর দিয়া- এক বৃহৎ 
নিঝরিণীর দক্ষিণ তটে গিয়া পড়িয়ছে। এস্থলে নদীগর্ডে 
কতিপয় গভীর ও প্রচুর মহস্ত বশিক্ট জলাশয় আছে । ইহাকে 
ছুইবার অতিক্রম পুর্ববক কিয়দ্দ'রে যাইর! বাম ভাগে এক 

* ইহাকে এখানে চীড় কহে। কাশ্মীরের সস্মদয় গথের সর্বত্র পর্বতগাঁত্রে 
ইহ] আপর্যযাগু পরিমাণে জক্মিয়! থাকে । 

৯৪ 
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কষদ্রে নির্বরিণী পাঁর হইতে হয়। অনস্তর কিছু দূর ক্ষেত্রের 
উপর দিয়! গিয়! সৈদাবাঁদে উপনীত হওয়া যায় । 

সৈদাবাদ একটা ক্ষুদ্রপল্লী এবং অতি উর্ধবর1 উপত্যকার 
মধ্যভাগে ও পার্বত্য নিঝ্রিণীর দক্ষিণতটে স্থিত। এখান- 
কার সরকারী বাংল] ছুইটী অতি উত্তম ও প্রস্তর নি্মিত। 
ইহার নিকটে এক অতি প্রাচীন পাস্থশালার ভগ্নাবশেষ আছে 
এবং ইহার উত্তর পূর্বদিকে অল্পদূরে মোগল সত্রাটদিগের 
নির্মিত এক অত্যুতকৃ্ট হন্দ্য আছে। ইহাকে দামানি সরাই 
কহে । 

২ । সৈদাবাদ হইতে নাওশের+-১২* মাইল । 

দৈদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া পুর্বেবাক্ত নদীতীর দিয়! অল্প 
দূর যাইতে হয়। পরে এ নদী অনেকবার পার হইয়া পথটা 
বক্রগতিতে ক্ষেত্রের উপর দিয়া গিয়াছে এবং কতিপয় নিন্গ 
পাহাড় অতিক্রম পূর্বক কামানগোশী নাঙঈক পাহাড়ের তপ- 

দেশ স্পর্শ করিয়াছে । এই পাহাড় সৈদাবাদ হইতে প্রায় ৫ 
মাইল দুরবর্তাঁ। ইহা পূর্ব্বোক্ত আদিঢকের ন্যায় উচ্চ ও দুর্গম 
নহে। ইহার চড়াই প্রায় এক মাইল । ইহারও শিখর হইতে 
নৈসর্গিক শোভ।! দর্শনে অনির্ববচনীয় এীতির উদয় হয়। এস্থলে 
গুজ্জর অর্থাৎ গোপদিগের কতিপয় কুটার আছে। চড়াই 
অপেক্ষা উতরাই অতি দীর্ঘ, কিন্তু ইহ! অতি স্থগম--কেবল 
স্থানে স্থানে অসারল্য ও কাঠিন্য সম করিতে হয় ৷ এই পাঁহা- 
ডের মূলদেশ হইতে প্রায় তিন মাইল মমতল ভূমির উপর 
দিয়] গিয়। নাওশেরা আড্ডাতে উপস্থিত হওয়া] যায়। 

'নাওশেরা প্রস্তর নিশ্টিত বৃহৎ জনপদ । যে তাবী নদী 
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জন্থু নগরীর পার্শদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, ইহা সেই 
নদীর তটে প্রায় ৩০০ ফিট দূরে স্থিত । এই নগরের মধ্যভাগে 
'মোগলদিগের নির্মিত এক অত্যুন্তম সরাই আছে । কিন্তু জীর্ণ- 
সংস্কারাভাবে উহা! ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। মহারাজার 
প্রধান কর্মচারী ইহাতে বাঁ করেন। এখানেও পর্যটকদিগের 
ছইটা উত্তম বিশ্রামগৃহ আছে উহা! নগর হইতে কিয় চরে 
বাউলীবাগ নামক বৃহৎ উপবনে স্থিত। 

৩। নাওশেরা হইতে চংগাঁস --১৬।* মাইল । 

নাওশেরা হইতে আন্ত হইয়া চংগস পর্য্যস্ত তাবী নদীর 

গর্ভ দিয়া যাইতে হয়। এস্থলে দুই পথ আছে। প্রথম পথ 

“নদীগর্ভ দিয়া গিরাঁছে, শতরাৎ বৃহৎ বৃহৎ পাঁষাণ বিশিষ্ট 
বলিয়া অতি ক্লেশকর | কিন্তু ইহা দ্বিতীয়াপেক্ষা অনেক হ্ুম্ব ; 
এক্কারণ ভাঁরবাহক ও পদব্রাজকগণ ইহা দ্বারা গমনাগমন 
করিয়া থাকে । দ্বিতীয় পথ (ইহাকে উপরিভাগস্থ পথ বা 

তীর-বর্্স বলাই সন্ত) উক্ত নদীর দক্ষিণ তট দিয়া গিয়াছে-_ 
কেবল কোনো কোনো! অংশ নদী হইতে কিঞিৎ দূর। ইহা! 
ঝাপাঁন ও অশ্ব পক্ষে সমাক উপযোগী । প্রথমাপেক্ষা 
ইহা অতি দীর্ঘ। নাঁওশের! পরিত্যাগ করিয়া এই পথ দিয়া 

কিয়দ্দ'র আসিয়া এক ক্ষুদ্র গিরিশৃক্গ অতিক্রম করিতে হয়। 

উহ্বার আনুমানিক উচ্চতা! ১০০ ফিঁট। অনন্তর একাদিক্রমে এই 
রূপ প্রায় দশটী শৃঙ্গ পার হইয়া আসিতে হয়। এখানকার 
পথ স্থানে স্থানে অতি দুর্গন। কিন্তু বাহ জগতের শোভা 
অতি বিচিত্র। চংগসের সমীপবর্তী স্থানে ছুইটী প্রাচীন 
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উৎকৃষ্ট হর্ষ্যের অবশিষ্টাংশ আছে । উহা! মোগল. সত্ত্রা- 
দিগের কৃত হইবে। 

চহগস প্রশস্ত অধিত্যকায় স্থিত এবং কতিপয় কুটার.; 
বিশিষ্ট ক্ষুদ্র পল্লী । ইহার ছুই শত ফিট দুরে তাবী নদী প্রা: 
হিত হইতেছে । ভ্রমণকারীদিগের দুইটা উন্তম আবাসগৃহ 
আছে এবং তৎপশ্চাঁতে মোগলদিগের নির্ম্মিত একটী প্রাচীন 

পান্থশাঁল। ভগ্রাবস্থায় রহিয়াছে । নিন্নদেশে তাবী নদী ভীষণ- 
নিনাদে ধাবিত, চারি দ্রিকে অভেদ্য পর্বতমালা স্থদৃঢ় 

প্রাকারের ন্যায় দণ্ডায়মান, এবং ন্যন[ধিক ৬* মাইল দুরবস্ভাঁ 
লীরংশৈল শুভ্রবেশে নয়নপথে পতিত হইতেছে--ইত্যাকার 
মনোহর নৈসর্গিক শোভা দর্শনে মন উল্লাসিত হয়। 

৪ । চংগস হইতে রাজোড়ী--১২ মাইল । 

_ পুর্ববোক্ত পথের ন্যায় ইহাও তাবীনদীর গর্ভবাহী এবং 
ছুই ভাগে বিভক্ত | নি্ন অর্থাৎ নদীগর্ভস্কপথ পূর্ব্বের সয় 
কেবল পদত্রজে ভ্রমণের উপযোগী | দ্বিতীয় অর্থাৎ পুলিন- 
বর্ঘ (যাহা! ঝাপান ও অশ্বরদিগের পক্ষে স্থগম) উজ্জ নদীর 

দক্ষিণ তট দিয়া গিয়া ন্যুনাধিক আটটী অনুন্নত গিরিশুক্গ 
অতিক্রম কুরিয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে পথ অসরল এবং 
শ্লেটপ্রস্তরবিশিষ্ট চিকণ। চংগস হইতে ৬ মাইল দুরে 
কল্পর নামে এক ক্ষুদ্র পল্লী'আছে। উহার প্রায় তিন মাইল 
দূরে আর একটা ক্ষুদ্র জনপদ । তাঁহার নাম মোরদপুর। 
এস্থলে ছুই পুরাতন পাশ্থশাল! আছে। রাঁজোড়ী হইতে নুনা- 
ধিক অর্ধ মাইল দূরে তাবীনদী পার হইতে হয়। এস্টলে 
কোনে! সেতু মাই । স্ৃতরাৎ নদীর জল ও জল-বেগ বৃদ্ধি 
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হইলে উহার দক্ষিণ তট পরিত্যাগ না করিয়া ক্রমশঃ গমন 
: পুর্ববক.নগরে প্রবেশ করা পরামর্শসিদ্ধ । 
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-. বাঁজোড়ী (ইহাকে রাঁজপুরও কহিয়া থাকে) প্রস্তর- 
নির্মিত, বর্দিষ্ুত ও বিশিষ্ট জনপদ 1 ইহা তাবী নদীর দক্ষিণতটে 

এবং কতিপয় অনুন্নত পাহাড়ের পার্খদেশে স্থিত। গতরাং 
ইহা দূর হইতে দেখিতে অতি শ্ন্দর। এস্ফলে আলম্নেট 
অর্থাৎ পূর্বতন যুললমান অধিপতিদিগের গোরশ্থান, আমখাস 

মোসাফেরখানা অর্থাৎ পাস্থশালা, রাজবাটী, মন্দির, বাজার 

প্রভৃতি কয়েকটী ডরষ্টব্য স্থান আছে। রাজোড়ীর পর্বভাগে 
এক দিবসের পথে ছুইটী গঞ্ধকমিশ্রিত উষ্ণ প্রত্্বণ দুষ্ট হয় । 

নগরের বিপরীত ভাগে ও তাবীর বাম তটে পর্্যটকদিগের 
শউভ্ভম বিশ্রামভকন আছে । ইহা উপবন মধ্যে স্থিত । মোগল 

সআ্াটদিগের অধিকার কালে ইহা অতি রমণীয় ছিল, কিন্তু 

এন্কণে জীর্ণ-সংস্কারাভাবে ধ্বঃস প্রাপ্ত হইতেছে । ইহার 

সম্মথস্থ সমতলভূমি স্তবিস্তত, কুধিজাত পূর্ণ এবং নৈস- 
ক শোভায় অতি রমণীয় । এস্থ£ল এক গি গরিশৃঙ্ষে মহারাজা 

রণবীর সিংহ প্রস্তরের ছুর্ণ নির্মাণ করিয়াছেন । 
৫ রাঁজোটী হইতে থন্বীমণ্ড ১৪ মাইল 

এই পথ সর্বাপেক্ষা স্থঈগম ও জলময় | টুহাঁও তাবী নদীর 

ততই দৃষ্ট হয়, যে, নদী ও" উপত্যকা! সংকীর্ণ হইয়া 
আন্পয়াছে এবং দুই পার্খস্থ গিরিমালা ভ্রমশঃ উন্নত 

- হুইয়াছে। অবশেষে রতনগীর নামক অস্যুন্নত গিরিশৃঙ্গ সম্মখে 
দৃর্তিগোচর হয়। রামপুর পরিত্যাগ করিয়! প্রায় অর্ধ মাইল 
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দূরে এক অতি প্রশস্ত নদী পার হইতে হয়। উহ! অধিক 
গভীর নহে, কিন্তু উহার গর্ভস্থ পাষা? অতি ক্লেশদায়ক। অন- 
স্তর গায় অদ্ধমাইল আসিয়া ফতীপুর নামক ক্ষুদ্র পল্লী অতি-: 
ক্রম করতঃ নানাধিক ছুই মাইল গমন করিলে হাঁরসিংহের 
বাউলী (কুপ ) নামক স্থানে যাওয়া যায়। এস্থলে কতিপয় 
দোকান আছে এবং স্থানটী রমণীয়। পরে চারি মাইল দুরে 
লীড়া বাউলী। এখানে পথ নদী পরিত্যাগ করিয়া দুরে গমন 
করিয়াছে | কিন্তু থন্নামন্তী নামক স্ানের প্রবেশছারে ইহা 
পুনর্ষ্মিলিত হইয়াছে এবং ইহা পার হইয়। উক্ত স্থানে প্রবেশ 
করিতে হয় । 

থন্নামণ্তী প্রস্তর নির্টিত ক্ষ€্র পলী। ইহ তাঁবীনদীর 
বাম তটে স্থিত এবৎ পঞ্জাব হইতে যে সমুদয় জব্য গতাঁয়াত 
করে, ইহা তৎসমুদয়ের সংগ্রহ স্থান ( ডিপে )। ন্দীর 

দক্ষিণ তটে দ্বিতল বিশ্রাম গৃহ আছে । ক্ষিন্ত তম্নিন্নতল ঝ্ট- 

যোগ্য নহে। 

৬। থন্নামণ্তী হইতে বরমগোঁলাশ৮১০1* মাইল। 

পরেই পাথে রনগীর শঙ্ষ অতিক্রম করিতে হয় | থন্না- 
মন্ত্রী হইত প্রায় অদ্ধ মাইল দূরে বম ভাগে পুঞ্চপথ গমন 

কল্গীন্ছ ॥। এলাঁন হইতে অক্তানাবাঁদ পলী পর্যাস্ত তাকী 
নদীকে অহনক বার, পার' হইতে হয়। অনন্তর রতনপীর 
পর্বতে আরোহণ করা আবশ্যক । ইহাতে আরোহণ অতি 
স্তগম। ইহার শৃঙ্গ ৮,২০০ ফাঁট উচ্চ এবং খন্নামন্ত্রী হইতে ৫ 
মাইল দুরবর্তী। শিখরদেশে কতিপয় কুটার জাছে এবং 
এস্থান হইতে প্রক্কৃতির শোঁভা কি পরম রমণীয়! অব- 
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রোহণ তপেক্ষাকৃত দুর্গম । বিশেষতঃ তলদেশের সমীপবস্তী 
যে স্থলে কাষ্ঠ-নির্শিত সেতু দ্বারা এক প্রণালী অতিক্রম 
“করিতে হয়, তথায় পথ অত্যন্ত ছুরূহ। | 

, বরমগোলা ক্ষুদ্র পল্লী এবহ পুঞ্চাধিপতি রাজ মতি 
সিংহের রাজ্যের অন্তর্গত। ইহা ক্ষুদ্র ও উচ্চ অধিত্যকায় 

স্থিত এবহ অত্যুচ্চ পর্বতমালা বেছ্টিত। ইহার পার দিয়! 
স্থরন নদী (ইহাঁকে চিত্রপাণীও কহিয়। থাকে ) প্রবাহিত 
হইতেছে । নদীর অপর তটে একটী অত্যুন্তম প্রস্তর নির্মিত 

প্রাচীন দুর্গ আছে। এখানকার বিশ্রাম গৃহ কর্দম নিন্মিত, 

কিন্তু নিন্দনীয় নহে । জেহাঙ্গির বাদ*শহ কাশ্দীর গমনকালে 

পক্ষাঘাত রে'গে এই স্থানে নশ্বর মানবদেহ পরিত্যাগ করেন। 

স্কাপ্মীর ভীহার প্রিয়বাম ছিল। তিনি তথায় ত্রয়োদশ 

্রীক্ম অনির্ববচনীয় ইক্্রিস্থখে অতিবাহিত করেন। ্ৃত্যু- 
কাল্প উপস্থিত হইলে তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিপ়া- 
ছিলেন, যে, যেন জীবদ্দশায় তাহার প্রিয়তম ক্রীড়া উপবন 

বৈরনাগে উপনীত হইতে পারেন । অথবা, যদি কৃতান্ত হা 
একান্তই হইতে না দেয়, তবে অন্তত? তাহার দেহ ঘেন তথায় 
সমাধিস্থ কর! হয়। কিন্তু তাহার মৃত্যু হইলে তীম্থার গ্রার্ণা- 

ধিক! প্রিয়তমা বেগম নূরমহল তাহার কলেবর লাহোংরর 
বিপরীত ভাগস্থ ও রাবী নদীর তটস্থ সাদের৷ নামক স্থানে 
লইয়া যান এবং তথায় তাঁহার 'স্মীরণার্থিক অতি মনে!রম 
কবর*নিন্মাণ পূর্বক ততংরক্ষক রূপে আপনিও অবিচ্ছেদে 

. খায় বিংশতি বৎসর বাস করতঃ সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ 

করেন.! উক্ত সাদেরা অতি রমণীয় দ্রষব্য-স্থাঁন ! 
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৭ | বরমগোলা হুইতে পোশিয়ানা--৮ মাইল ।' 

ব্রমগোলা পরিত্যাগ পূর্বক এক স্থগম চড়াই অতিক্রম 
কর। আবশ্বাক ॥ উহা প্রায় এক শত হস্ত উচ্চ । অনস্তর 
চিত্রপাণী নদীর গর্ভে অবতরণ করিতে হয়। এস্থলে এক 
ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহার নাম চুন্নীমার। প্রায় পাঁচ মাইল 
পর্য্যস্ত এ নদীগর্ড দিয়া গমন করিতে হয়। এই নদী অতি 
গভীর ও গ্রাশস্ত নহে। কিন্তু ইহার গর্ভ বৃহৎ বুহত পাঁষাণে 
পরিপুর্ণ এবং বর্ষাকালে ইহার বেগ স্মতিশয় ভয়ানক হইয়! 
থাকে। ইহার উভয় পার্থে গগনস্পশ্শী গিরিমাল! দণ্ডায়মান 
আছে। তাহাদিগের শিখরদেশে পার্বত্যলোকদিগের যে 

সমুদয় কুটার ও কৃষিকর্ম্মোপষে।গী ক্ষেত্র আছে, তাহা দেখিলে, 
অবাক্ হইত হয়। নদ-গর্ভে যাইতে যাইতে পর্বতমালা! 
এরূপ ধৃগ্রিরোধ করে, পে, বোধ হয়, আর বুঝি প্রার্!েবী 
হইতে পারিলাম না। এই নদী এরূপ ঞ্বক্রত গতিতে পমন 
করিয়াছে, যে, একাদিক্রমে বার বার বহু সেতু দ্বারা পার 
হইয়া কখনে। ইহার বাম তটে। কখনে। ব। দক্ষেণ তট দিয়! 
কুগুলাকারে পরিভ্রমণ করিতে হয়! সন ১৮৬৯ খৃষ্টানদের 

পেপ্টেম্বর.মাসে আমরা উহাকে এই রূপে দ্বাবিংশতি বার 
অতিক্রম করি এবং অনেক সেতু প্রবল আোতে ভাসিয়। 
গিয়াছে, তাহার নিদর্শন$ দেখিতে পাই। ডাক্তার ইন্দ 

সাহেব. মন ১৮৬৪ এবং ৬৫ খুষ্টান্দে এরূপ অই্টবিংশতি 
বার পরির্রমণ করিয়াছিলেন। এ সমুদয় সেতু এরূপ 

নিকৃষ্ট, যে, পদভরে ছুণ্লতে থাকে। স্ৃতরাৎ, অনন্যগতি 
অবস্থায় উহাদের. উপর দিয়া যাইতে প্রাণ কীপিয়া 'উঠে। 



কান্দীর কুন্ুম । ১৩ 

পোশিয়ানা হইতে প্রায় অদ্ধ ক্রোশ নিকটে নদী পরিত্যাগ ' 
করিয়া এক চড়াই চড়িতে হয়। ইহার প্রথমার্ধ অতি বন্ধুর, 

-কিন্ত শেয়ার্দ অপেক্ষাকৃত স্থগম | 
এই পথে কতিপয় অতি স্থন্দর জলপ্রপাত ও শস্ত পেষণ 

করিবার জলযন্ত্র আছে। খাতুর অবস্থান্ুনারে জলপ্রপাতের 
হখ্যা ও সৌন্দর্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ন্যুনাধিক 

পঞ্চাশ হস্ত উদ্ধ হইতে ছুগ্ধফেণনিভ জল বিচিত্রাকারে 

পতিত হইয়া যেরূপ রমণীয় দৃশ্য দেখায়, তাহা প্রকাশ করিবার 
শব্দ নাই। সর্বাপেক্ষা তিনটী অতি মনোহর । প্রথমটী বরম- 

গোলা পরিত্যাগ করিয়! নদী-গর্ভে প্রবেশস্থলে | ইহাকে নূরী- 
চশম অর্থাৎ আলোকময় জলপ্রপাত কহে। দ্বিতীয়টী নদী- 

স্গর্ভের মধ্য পথে এবং নদীর বাম তটে । তৃতীয়টী নদীগর্ভের 
পথপ্রান্তে এবং নদীর দক্ষিণ তটে। 
্ পো।শিয়ান! অতি ক্ষুদ্র পল্লী এবং পর্ববতের গাত্রে স্থিত। 

এখানকার বিশ্রামভবন উপাদেয় নহে। 
৮ । পৌঁশিয়ীনা হইতে আলিয়াবাদ সরাই---১১ মাইল । . 

এই বারে বিখ্যাত গীর পঞ্জাল শৃঙ্গ অতিক্রম করিতে 
হইবে। পোশিয়ানা ত্যাগ করিয়া কিয়দ্দ'র পর্রতের গাত্র 
দিয়া অসরল উতরাই দ্বারা অবতরণ করিতে হয়। অনন্তর 

চিত্রপাণী নদীকে আর একবার পার হইয়া এক সংকীর্ণ উপত্য- 
কায় উপনীত হওয়া যায় । ইহা-অতিক্রম করিলেই গীর পঞ্জী- 
লের তলদেশে পাদবিক্ষেপ করিতে হয়। পী্ঘ, সমুদ্র তল 
হৃহতে ১১৪০০ .ফীট উচ্চ। ইহার গাত্রে সর্পাকৃতি পথ 
পড়িয়া আছে, দূর হইতে দেখিলে যেরূপ, ছুরারোহ বলিয়া 

৯৫ 



১ কাশ্সটর, কৃতুন। 

হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, প্রত্যুত উহ! সেরূপ ছুর্গম. নহে। 
ইহার স্থানে স্থানে প্রস্তর নির্মিত গৃহাদির ভগ্নাবশেষ আছে? 
প্রবল ঝটিকা ও বৃট্টিপতন কালে নিরাশ্রয় পথিকদিগের আশ্রয় 
জন্য মোগল সআাটেরা উহা নিম্মীণ করিয়া দিয়াছিলেন । 

গিরিশিখরে উঠিতে প্রায় তিন ঘণ্ট। লাগে । বন্হাল পথের 
পীর পাহাড় আরোহখ কালে পর্যটকদিগকে যে উপদেশ 

দেওয়। গিয়াছে এবৎ নীহার পথের বর্ণনা করা হইয়াছে, 

তৎসমুদয় এন্দলে প্রয়োগণীল 1 * এস্ফান হইতেও সৃষ্টির 
শোভ। অতি বিচিত্র দেখায় । আকাশ নিম্মল থাকিলে প্রায় 

১৩০ মাইল দূরবন্ভী লাহোর নগরের অত্ুচ্চ মীনার অর্থাৎ ছুর্ণ 
প্রভৃতির সৌধশিখর দেখিতে পাওয়। যায়। কিন্তু বন্হালের 
পীর শৃঙ্গের উপর উঠিলে সন্ম,খে সমতল ভূমি দেখিয়া! পাহাড় 
ভাঙ্গা! শেষে হইল বলিয়া এবং কাশ্মীর প্রদেশের সৌন্দর্য সমুষ্টি 
এককালে নয়ন পথে পতিত ভাবিয়া মনের্যেরপ অভ্ুতপুক্ঘ্দ 
আনন্দের উদয় হইয়া থাকে, এস্থলে সেরূপ হয় না। এখানে 
অনন্ত পর্ববত-মালা দৃষ্টিরোধ পূর্বক অধিকতর ভয় প্রদর্শনই 
করিয়! থাকে । শিখরদেশ হইতে প্রায় পাঁচ মাইল বাঁইলে 
আলিয়াবা" সরাইতে উপনীত হওয়া যায়। এখানকার পথ 

অতি স্বগম | 

আলিয়াবাদ সরাই বাদশ।হদিগের দ্বারা নির্শতি । এক্ষণে 
ইহার ভগ্রাবশেষমাত্র আছে। ইহা পর্বত পরিবেষ্টিত অতি 
নিভৃত প্রদেশে স্থিত। শীতকালে ইহা তুষারে প্রোথিত হইয়া 

* ৯৪ পতাছেখ। 
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যায়। এম্বলে ছুই একখানি সামান্য দোকান ব্যতীত আর : 

কিছুই নাই। 
৯। আলিয়াবাদ সরাই হইতে হীরপুর--”১২ রা | 

এই পথ স্থগম | ইহার প্রথমার্থ হ্বগম আরোহণ ও অব- 
রোহণ বিশিষ্ট এবং প্থটী পর্ববতের গাত্র ( তল ও শিরো- 
দেশের মধ্য ভাগ) দিয়া গমন করিয়াছে । ইহার দক্ষিণ 

পার্্খ দিয়! সহজ সহজ হস্ত নীচে রেমবিয়ারা নাম্নী নদী ভীষণ 
বেগে প্রবাহিত হইতেছে । এই অৎশের কোনো কোনো 
স্থল অসরল। কিন্তু উহাঁর একটীও অত্যুচ্চ এবং ছুর্গম 
নহে । এই পথের অপরাদ্ধ উক্ত নদী তট দিয়া গমন করিয়াছে 
এব অতি স্রগম। 

". যে পথ আলিরাবাদ সরাই হইতে প্রায় ছুই মাইল 

পর্য্যন্ত পর্বরতের ভীষণ পার্থ দিয়! গমন করিয়াছে, সেই পথ 

হইতে নিন্দদিকে দৃষ্টিপাত করিলে মস্তক ঘুরিতে থাকে এবং 

পর্যটকদিগের পদশ্বলিত হইলে ঘোর হৃদয়-বিদারক বিপদ 
ঘটিবাঁর সম্ভাবনা; তশ্নিরাকরণ জন্য তথায় প্রাচীর নির্মিত হই- 
রাছে। তাহাকে “লাল গোলাম » কহে । পূর্বে কালে এই 

স্থানেঞএই প্রাচীর নিন্দিত হয় নাই, তখন যে সমুদফ বিপদপাৎ 

হইয়া গিয়াছে, তাহা শুনিলে অদ্যাপি হৃৎকম্প হয়। অজ্ঞ 

লোকে সেই সকল ছুর্বটনাঁর একটী অপদৈব কারণ নির্দেশ 

পুর্ববক কহিয়! থাকে, বে" পুর্বেব এই স্থানে লাল গোল'ম নামে 

এক নরমাংসলোলুপ দৈত্য বাস করিত। সে পথিক'দগকে 

নীচে ফেলিয়া দিত এবং প্রাণসংহার পূর্বক এবং তাহাদিগের 

স্নতদেহে আপন উদর পূর্তি করিত ' এ স্থান 'হইতে প্রীয় এল 



১১৬, ষ্ কান্জীর-কুত্ুমে । 
০০ 

মাইলপ্দুরে এক মানমন্দির অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক বা জ্যোতিষিক 
উচ্চস্তস্ত [আছ। কিয়দ্,রে গমন করিয়। দক্ষিণপার্ে ও.নদীর 

অপর তটে সাহকোট নামে এক প্রাচীন হুর্গ দেখিতে পাওয়া 

যাক্:। অনন্তর এক অসরল পথ দিয়া স্থক মরাই নামক এক 
ভগ্রচছদন্্য উতীর্ণ হইতে হয়। এস্থান হইতে হীরপুর নানা- 
ধিক: পাঁচ মাইল এবং তদ্ত্রেম্বিয়ারা নদী গর্ভ দিয়া গমন 
করিয়াছে । তিনটী অতি সামান্য কাষ্ঠ-নির্িত সেতু ছারা 
এই নদী তিন বার অতিক্রম করিতে হয় । এখানকার পথ 

অতি স্থগম। 

হীরপুর রেম্বিয়ারা নদীর দক্ষিণ তটে স্থিত এবং একটী 

ক্ষুদ্র পল্লী মাত্র । এখানকার বিশ্রাম ভবন মোগলসভ্াটদিগের 
নিন্দিত মনোহর হন্ম্যের ভগ্রাবশেষ মাত্র | | 

১০। হীরপুর হইতে শোপিয়ান_-৮ মাইল । 

এই পথ যেমন অনতিদীর্ঘ, তেমনি গ্ীগম ৷ ইহা! ঞ্রীয় 
পূর্বোক্ত রেমবিয়ারা নদীর দক্ষিণ তট দিয়াই গিয়াছে। হীরপুর 
হইতে কিয়দ্দর গমন করিলেই কাশ্ীর এবং উহার উন্ভর 

্রান্তস্থ তুসার মণ্ডিত অত্যুচ্চ পর্ববত-মালা নয়ন পথে পতিত 
হইয়! অতুল আনন্দ উৎপাদন করে ! 

শোপিয়ান একটী বিশিষ্ট জনপদ | এস্বানে দুইটী উত্তম 

বিশ্রাম ভবন আছে । পরান্ত এস্থলে বিশ্রাম না করিয়া এক 

দিবসে হীরপুর হইতে রামু অনায়াসে যাইতে পায় যাঁয়। 

১১। শোপিয়ান হইতে রাসু-"১১ মাইল । 

এই পথও অতি স্গম 1? শোপিয়ান পরিতাগ করিয়া . 

প্রায় তিন মাইল আসিলে উক্ত রেমবিয়ারা নদী পুনর্বার পার 



কাস্নীর-কুস্থুম | ১১৭ 

হওয়! আবশ্টক। অনন্তর কিয়দ্দ'র আপিয়! ঘন তরুরাঁজী 
' সমন্বিত কতিপয় গিরিমালার তলদেশে নাঁমিয়া এক পুরাতন 

স্গিয়ারত অর্থাৎ গোরস্থান পাঁওয়া বায় এব” এক প্রাচীন পান্থ- 
শ/ল! অতিক্রম করিয়! এক জঙ্গালর মপা দিখা গমন করিতে 
হয়। এন্যান হইতে প্রা উই মাইল পরে রামচ নামে এক 
ক্ষুদ্র নদী পার হইয়ী কিয়দ্দর আসিয়া! এক প্রাচীন ধশ্াশালা 
অর্থাৎ পান্থশাল। দেখিতে পাতা মায়। এখনে পর্ধটটক- 
দিগের উপযোগী এক গৃহ আছে । তথা হইতে রামস্থ প্রায় 
অর্ধ মাইল । 

রামন্ত ক্ষুদ্র জনপদ । এখানকার বিশ্রাম গৃহ দ্বিতল, 
কাষ্ঠ-নিশ্মিত এবং উত্তম! 

নর ১১ । রামু হইতে স্্রীনশশর-+১৮ মাইল । 

এই পথ সর্ববাপেক্ষ। স্তগম্য এবং ইহা সমল ভূমির 

উপ্ধর দিয়া গিয়া ছ। রাম্ হইতে ন্যনাধিক ৬ মাইল আপিয়! 
খানপুর নামে এক পল্লী । এস্তানে এক প্রাচীন পাশ্থশাঁলা 

আ্ছ। ইহা হইত প্রায় ৫ মাইল দূরে ওয়াঁতর নামে অপর 
এক পনল্লী। তথায় পদমের অত্ান্তম মৌজা ও দস্তান! 

প্রভৃতি প্রস্তত হইয়। থাকে । সেস্থান হইতে শ্রীনগর নানাধিক 
৭মাইল। পথ প্রায় ৮ হস্ত প্রশস্ত এবং ইহার উভয় পারে 
সরলোচ্চ সফেদাশ্রেণী থাকাতে অতি রমণীয় | 

্রীনগরের প্রবেশ দ্বারে এবং পথের বাঁম ভাগে রামবাগ 
নয় এক উপবন। এখানে প্রাচীর পরিবেষ্টিত মন্দিরে 

' মহারাঁজ। গোলাপ সিংহের ভস্ম রক্ষিত আছে । তাহার 

পরলোক প্রাপ্তি হইলে এই স্থানে তাহার ' দাহ হইয়াছিল 



১১৮ ক্স র-ফুসুম। 

এবং সেই অবধি রাঁজবাটার কাহারো মৃত্যু হইলে এই 
স্থানেই. দাঁহকার্ধ্য সম!বা কর! হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বর্তমান 

জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের গরধানা মহিষী বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করিক্লে 
তাহার অস্ত্োষ্রি ক্রিরা এই স্থামেই হইয়াছিল । ইহার পার্থ 
দরিয়া বিতস্তা নদীর এক শাঁখ! (দুধ গঙ্গ। ) প্রবাহিতা হই 

তেছে। কিয়দ্দরে আসিয়া দক্ষিণ ভাঙে মহারাজার বোটা- 
নিকেল গার্ডেন অর্থাৎ কৃষি উদ্ভিজ্জ-সম্বন্ধীয় উপবন। বাবু 
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহ শয়ের প্রযত্ে ইহা স্থাপিত হইয়াছে 
এবং দিন দ্রিন ইহার উন্নতি হইতেছে। যে রেলামের উন্ন- 

তির জন্য উক্ত বাবুজীর নাম জগদিখাত হইয়াছে এবং 
যাহার ক্রমশঃ শ্রীরদ্ধিতে কাশ্ীরীদিগের অনস্থ! পরিবর্তিত 

হওানের সন্তাঁবনা, সেই রেসমের কারখানা (এই কারখানাঁত্তে 
হপ্ত-চেনার কহে) উক্ত উপবনের বিপরীত ভাগে শর্থাং 

পথের বামভাগে স্থিত। ইহা অতিক্রম পুরুর্বক সন্মাখস্য য.ঘন 

দুর্বাদল পরিত ক্ষেত্রের উপর দিয়া গমন করাতে হয়, উহাকে 

« ছোটা প্যারেড” অর্থাৎ ক্ষুদ্-সৈন্য-প্রদর্শন-ক্ষেত্র কহে। 
ইহার বাম ভাঁগ দিয়া যে পথ গিয়াছে, ভদ্দারা গমন করিলে 

সেরগড়ী,অর্থাৎ রাঁজবাটীতে উপনীত হওয়া মায়। ইহার 
দক্ষিণ পার্শে যে উপবন আছে, তাহার নাম হুজ্রিবাগ। 
ইহার সন্সিকটস্থ নদ্রীতটে সরকারী ওমধালয় স্থাপিত আছে । 
এই ক্ষেত্র পার হইয়া! কিয়দ্দ'র গমন করিলে মীরাকদল 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। পর্ধ্যটক কাশ্দীরে প্রবেশ করিয়। 

স্বেচ্ছামতে ইহা! অবলম্বন করিতে পারেন । | 



তৃতীয়। ভিন্বর ও পুঞ্চপথ 
ইরহাা হারার 

লাহোর এবং তন্নিকটব্তা স্থান হইতে আসিতে 'হইলে 
এই পথণ্ প্রশস্ত । কিন্তু বন্হাল পথের ন্যায় ইহা অতি 
দুর্গম্য। নিশেমতঃ কেঁছট। হইতে উড়ী আড্ডা পর্ধাস্ত অতি- 

শয় ছুর্মি। ইহা কোনো কালে বরফে বন্ধ হইয়া যায় না। 
স্ত্তরাং কার্তিক মাসের প্রারস্ত হইতে কৈশাখের শেষ পর্ধ্যস্ত 

যখন ঠা লাল পথ তুঘারজন্য অগমনীয় হইয়া উঠে, তখন 
এই পথ দিয়া গতীয়াত করা পরামর্শসিদ্ধ। ভিন্বর হইতে 

থশ্নামণ্ডী নামক আড্ডা 'আতিজ্ঞম পুর্বাক প্রায় অর্ধ ক্রোশ 
আবিয়! বামদিগে “ই পথ প্রাপ্তব্য। রতনগীর ও এ 
নামূকু ছুই পর্বতের মধ্য ভাগস্থ রাজ্য পুর্চাধিপতি রাজ 

মতিসিংহের শাসনাধীন। ইনি মহারাজা গোলাব সিংহের 

জ্যেষ্ঠ ভাতা। রাজা ধ্যান সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র। ধ্যান সিংহের 
স্ত্যর পর গোলাপ দিহ আপনার এই বাজ্যাংশের স্বত্ব 
ত্যাগ পুর্ববক তাহাকে ইহার শাসনকর্তা করিয়া দেন. ইনি 
পর্ধযটকদিগের সবিশেষ তন্ত্রাবধারণ করিয়া থাকেন এবং 

আপুন রাজ্যের সমুদায় আড্ডাতে উত্তম বিশ্রামগৃহ ও উপাদেয় 
জব্যাদি আয়োজন করিরা রখেন। 

৬।% থন্নামওী হইতে সুরন ৮১৬ মাইল। 

খম্নামণ্ডী হইতে প্রায় অর্ধ ক্রোশ | আসিয়া এই পথ. 
মস সপ আইল পন পাশ শপ শীলা ৮. শপ 

* ইহার ুর্নবর্ত পাচ আড্ডার বস্তাস্ত ( ভিন্বর ভাতে থমানগ্থা । দ্বিতীয় 
পথ বর্মাঁয় লিখিত হইয়াছে । | 



১২০ কাস্ম১র কুশন. 

বাম দিগে গমন করিয়।ছে এবং পীরপঞ্জান পথ দক্ষিণ দিকে 
গিয়াছে, কিয়দ্দূর যাইয়া রতনগীরে উঠিতে হয়।. ইহার 
চড়াই ও উততরাই ভ্ুর্গম নহে। পরবর্তী পথ অতি গভীর ও 

সংকীর্ণ স্থান দিনা গিয়াছে । ইহার উভয় পার্থে অতি 
বিজন অবণ্যময়। ইহার প্রান্ত ভাগে এক ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীকে 
অনেকবার অওক্রম করিতে হয়। পরে স্থরন্ননদীর গর্ভে 
প্রবেশ করা আবশ্যক। এইন্দা এই স্থানে ন্যনাধিক তিন 

শত হস্ত প্রশস্ত এবং ইহার উভয় পার্থে সরল ও অত্যুচ্চ 
পর্বতমালা দপণ্ায়মান। উত্তর ভাগস্থ গিরিশ্রেণী অবিরল 

তরুরাজিপুর্ণ এবং দক্ষিণ ভাগের শৈলমাল। পরম শোভায়মান 
ুর্ববাদলাচ্ছন্ন। নদীগর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই নদী পার 
হইতে হয়। ইহাতে একটাও সেতু নাই। কিন্তু জলোচ্ছব্শ” 
না! হইলে পার হওয়া ভয়ের বিষয় নহে । ফিয়দ্দ,রে বিফিয়াজ 

নামক পল্লী । ইহা পর্বতের গাত্রে স্িজভি বলিয়। দূর হইতে 
অতি সুন্দর দেখায় । অনন্তর অবশিষ্ট পথ উক্ত নদী-গর্ভ দিয়! 

গমন করিয়াছে । ইহা সাধারণতঃ অতি সরল ও সমতল, 

একারণ অতিস্থগম | কেবল নদীর জল বৃদ্ধি হইলেই কিঞ্চিৎ 
উদ্ধদেশ্দ্রিয়। গমন করিতে হয়। পথ প্রথমে চারি মাইল 

পর্য্যন্ত নদীর দক্ষিণ তট দিয়। গিয়াছে । পরে স্থরণের প্রায় 

সা্ধ দুই মাইল থাকিতে ইহাকে পদত্রজে পার হইয়। ইহার 
বাম তট দিয়া যাইতে হয়! 

স্থরন্ একটা ক্ষুদ্র পল্লী এবং স্রন্নদীর বাম তটে স্থিত। 

এখানে পথিকদিগের বিআামের জন্য মৃত্তিকা ও প্রস্তরের, 
গৃহ আছে। 



কাদ্ীর-কুলুম | 

 শ1 গ্ুরন হইতে পুধধ-”১৪ মাইল । 

এই পথও অতি হুগম এবং স্্রন নদীর গর্ভবাহী | 
স্রন পল্লী পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে এই নদী পার হইতে 
হয়। এস্থলেও কোনো সেতু নাই । পন্দে উক্ত নদীর দক্ষিণ 
তট দিয়াই পথ। এ পথ সর্বত্রই সরল ও সমতল, স্থানে 
স্থানে সামান্য অরণ্যময়, শেষ. ভাগের অধিকাৎশই শম্ত- 

ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমনশীল এবং মধ্যে মধ্যে উত্তম উৎস 
দ্বারা সজ্জিত ও শ্রান্তিহর। মধ্য পথে এক বৃহৎ নির্ঝরিণী 
উল্লঙ্ঘন করিতে হয়। ইহার অঙ্গ হইতে যে এক উপপথ 
গিয়াছে, তদ্দারা চারি আড্ড! যাইয়। গ্প্রসিদ্ধ ও অতি মনো- 

হর গুলমর্গ নামক স্থানে উপনীত হওয়া যায়। ষষ্ঠ পরি- 
চ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে ইহার বর্ণনা করা যাঁইবে। পুঞ্চ নগরটী 
রাজা,মতি সিংহের রাজধানী এবং উত্তম জনপদ | ইহা অতি 
বিস্তপ্ত অধিত্যকায় স্থিত এবং স্থরন বা লেয়ার নদী ইহার 
পার্খ দিয়! প্রবাহিত হইতেছে । ইহার চতুঃপার্খ ই গিরি-সন্কুল্ 
বলিয়া! স্থ'নটা অতি রমণীয়। এখানকার বিশ্রামভবন উৎকৃষ্ট । 

৮ । পুঞ্চ হইতে কেহুটা--৯ মাইল । 

এই পথও অতি স্থগম। প্রথমে নদীগর্ড দরিয়া গমন করিতে 
হয়। পরে শনৈঃ শনৈঃ উচ্চ ভূমি আরোহণ করিয়া প্রায় দেড় 
মাইল শস্তক্ষেত্রমধ্য দিয়! গিয়া! পুনরায় নদীগর্ডেই অবতরণীর | 
ন্[নাধিক এক মাইল ব.লুময় নদীগর্ড দিয়া যাইয়া নদী অতি- 
ক্রম পূর্বক ইহার বামতটে আরোহণ করিতে হয়। এই 

' চড়াই অতি দীর্ঘ নহে, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে ছূর্সম্য বটে। 
অনস্তর দেইগোয়ার নামক এক ক্ষুদ্র পল্লী । তথা হইতে 

১৬ 



১৯ কাঁশ্মীর-কুস্ুম 
এ 

কিয়দদংর বাইয়া পুনরায় নদীগর্ভে অবতরণ আঁবশ্যক'। পরে 
প্রায় চারি মাইল পর্য্যন্ত সমতল ভূমির উপর দিয়! গিয়া 
চারি বা পাঁচ বার নদী পার হইতে হয়। অনস্তর নদী পরিত্যাগ 
করিয়া! ইহার. দক্ষিণতটে অবরোহণ পুর্ব্বক কিয়দ্দ র যাইয়া 
কেহুটা পল্লীতে উপস্থিত হওয়। যায় । 

কেছুট! অতি ক্ষুদ্র পল্লী! এখানকার বিশ্রামভবন কেবল 

মাত্র একটা গৃহ । কিন্তু তাহার চারিদিকে বারাগ্ডা! আছে এবহ 

তাহার অধিষ্ঠান স্থানটী অতি মনোহর | 

৯। কেহুটা হইতে আলিয়াবাদ--৮ মাইল । 

এই পথ দুর্গম । প্রথমে সরল চড়াই ছারা এক গিরিশঙ্ে 
আরোহণ করিতে হয় ।' পরে বামদিকে প্রত্াণারৃভ হইয়া পর্কব- 
তের পার্শ্ব দিয় গমনীয়। ইহার কোনো কোনো স্থানে 
উভয় পার্শে অত্যুচ্চ গিরিমাল। থাকাতে পিথ অতি সংকীর্ণ। 
ভনন্তার অনতিদীর্ঘ উতরাই দিয়া এক নির্করিশীতে নামিতে 
হয়। ইহার গর্ভ বৃহ বৃহ প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ । ইহা.পাঁর 

হইয়া বামতটে পথ । অনন্তর যদিও অবশিষ্ট পথের অধি- 

[ীংশ শশ্তক্ষেত্রমধ্য দিয়া গমন করিয়াছে, তথাপি উহা। স্থানে 
স্থানে অতি অসরল ও দুর্গম । পরে আলিয়াবাদের ঘতই 
নিকটবর্তী হওয়া যায়, ততই উপত্যকা ও নির্ঝরিণী সংকীর্ণ 
এবং পার্্স্থ গিরিমালা উত্তরোন্তর উচ্দ ও ভীমণ-মৃত্তি | অগ্র- 
বস্তা পথ হাজীগীর ভূধরের উপর সর্পাকা'রে পড়িয়! আছে। 

আলিয়াবাদ অতি ক্ষুদ্র পল্লী। কিন্তু বিশ্রামগৃহ নিতান্ত 
নিন্দনীয় নহে। 
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$& 

১২৯ | আলিয়াবাদ হইতে হাইজীবাঁদস্ণ মাইল । 

এই পথে হাজীপীর শৃঙ্গ অতিক্রম করিতে হয়। ইহা! 
-সমুদ্রতল :হইতে ৮১৫০০ ফিট উচ্চ । এই পথের প্রথমার্দে . 
আরোহণ এবং অপরাদ্ধে অবরোহণ। আরোহণ সাধারণতঃ 

'অতি সুগম, কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ অসরল ও দুরারোহ্। 

আরোহণ পথে কোনো রুক্ষ নাই । শ্স্বদেশে জনৈক ফকিরের 
প্রস্তরনিশ্শিত আশ্রম আছে। এই শেখর তৃণাচ্ছাদিত এবং 

কিয়দ্দর পর্যন্ত ঘমভুমি | অনন্তর যতই নিন্সে অবতরণ করা 
বায়, ততই পথ কঠিন ও ছুগ্ম এবহ স্থানে স্থানে এমন 
অসরল, যে, প্রকৃত পথই নাই _-অতি কষ্টে অবরোহ৭ 

করিতে হয়। শিখরদেশ হইতে কিয়দ্দংরে আসিয়া! এক উত্তম 
হস ও প্রাচীন মন্দিরের কয়েকটী ভগ্ন স্তন্ত দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই গিরির তলদেশে একটা নির্ঝরিণী প্রবাহিতা। হই- 
তেছে। ইহ] পার হইয়। হাইদ্রাবাদে উপনীত হইতে হয়। 

হাইদ্রাবাদ অতি ক্ষুদ্র পল্লী এবং কাশ্মীর রাজ্যে স্থিত। 
এখানে দুইটী উন্তম বিশ্রামভবন আছে। 

১১। হাইদ্রোবাদ হইতে উড়ী--১০ মাইল । 

এই পথ সর্বাপেক্ষা দুর্গম ॥ ইহাতে কেবলমাত্র অপরি- 
মিত চড়াই উতরাই | তাহাদের মধ্যে কতকগুলি যেমন দীর্ঘ, 
তেমনি দুর্গম ।॥ হাইদ্রাবাদ পরিত্যাগ করিয়া প্রায় অর্ধ 
ক্রোশ পরিমিত এক চড়াই । অন্তর এক স্তুগম উতরাই | 
পরে এক নির্ঝরিণী পার হুইয়! অপর এক চড়াই চড়িতে 

হয়। ইহর প্রথমাৎশ হ্গম, কিন্তু শেষভাঁগ অপেক্ষাকৃত 
অসরল। পারে এক অতি দীর্ঘ ও দুর্গম উত্তরাই । ইহণর অধি- 
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কাংশই অতিশয় বন্ধুর ও সংকীর্ণ । কিন্ত তলদেশে একটা 
টা উতরুষ্ জলপ্রপাত আঁছে। উহা! যেমনি অতত্যুচ্চ স্থান 
হইতে পতনশীল, তেমনি আয়তনে বৃহৎ ॥ স্থৃতরাং দেখিতে 

বিস্ময়কর ও .মনোহর। অনন্তর আবার কিছু উর্ধে উঠিয়! 
পথটা কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হুর্গম আরোহণ বিশিষ্ট হইয়া তলা- 
বারী নাম্সী ক্ষুদ্র পল্লীতে গিয়াছে । এই পল্লী হাইগ্রাবাদ হইতে 
ন্যনাধিক ছয় মাইল হইবে। এস্থান হইতে কিয়দ্দ,'র সম- 
তল ভূমির উপর দিয়া গিয়া একটা চড়াই পাওয়া যায় । 

ইহা! যেমনি সরলোচ্চ ও বন্ধুর, তেমনি সংকীর্ণ এবহ 

দৈথ্যে প্রায় অর্ধ মাইল | ইহারি সদৃশ এক দুর্গম উতরাই 
দিয়া ইহ! হইতে নামিতে হয়। পরে কিয়দ্দ'র সরল পথ দিয়া, 
যাইয়া এক ক্ষুদ্র নদী পার হওয়া আবশ্যক | অনন্তর কতিপয় 
মাইল শন্ত-ক্ষেত্রোপরি গমন করতঃ পথটা উড়ী জনপুদের 
নিকটবর্তী হইয়া কাশ্মীরের চতুর্থ অর্থাৎ+মরী পথের সহিত 
যুক্ত হইয়াছে । 

উড়ী একটা বিশিষ্ট পল্লী । ইহার চারিদিক অতুযুচ্চ ভূধর 
বেষ্টিত। ইহার উত্তর ভাগে ঝিলম অর্থাৎ বিতস্ত। নদী এমনি 
ভীষণ ক্রেগে প্রবাহিত হইতেছে, যে, ধাঁহারা কেবল মাত্র 

কাশ্মীর বা পঞ্জাবের সমতল ভূমিতে উহার সাম্য ঘুর্ভি দেখিয়া- 

ছেন, তাহাদের মনে উহা (সেই বিতস্তা বলিয় সহসা প্রতীতি 
হয় না। অতি দূর হইতে ইহার বজ-নিনাদ সদৃশ গভীর 
শব্দ শ্রত হইতে থাকে । ইহার বাম তটে একটী প্রস্তর 

নির্িত প্রাচীন ছুর্গ এবং ইহার সমীপে এক 'অত্যাশ্চর্ষ্য 
রঙ্ষ্রর সেতু আছে) এখানকার বিশ্রামভবন অতি উপাদেয় । 
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১২। উড়ী হইতে নাওসের'--১৪ মাইল। 

উড়ী পরিত্যাগ করিয়া এক দীন? বন্ধুর ও ক্লেশকর পথ 

“দিয়া সা কাকুট। নামা নদীর তট পর্য্যন্ত যাইতে হয়। এই নদী - 
'ৰ্বিভাগে বিভক্ত হইয়ছে। উভয় শাখার উপরেই কান্ঠ নির্মিত 

সেতু-আছে। এই প্রকার সেতু কাশ্মীরের সর্বত্রই দেখিতে 
পাওয়া যায় । নদী পার হইয়! যে চড়াই পাঞষা ঘাঁয়, তাহাও 

প্রথমে'ক্ত অংশের ন্যার অতি ছুর্ম। অনন্তর কিয়দ্দ,র 

যাইয়া এইরূপ আর একটী কিন চড়াই অতিক্রম পুর্ববক এক 
ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী পাঁর হইতে হয় । পরে ছুই মাইল মধ্যে আরো 
ছুইটী ছুর্গম চড়াই ও উতরাই ছাড়াইলে যে পথ পাওয়া যায়, 

তাহা অতিশয় স্থগম। এই পথ ছূর্গম বটে, কিন্তু চতুর্দিগের 

শোভা অতি বিচিত্র। উভয় পার্থ অত্যন্ত পর্বতশ্রেণী জলধর 

ভেছ্ু করিয়া গগনস্পর্শ করিবার জন্য মস্তক উন্নত করিয়া রহি- 

রাছে; উহার গাত্রে কৃষিজাত শম্ত ও নৈসর্গিক মহীরুহ অপূর্বৰ 

শোভায় সজ্জিত.আছে ; সহ্ক্র সহজ হস্ত নীচে বিতস্ত। নদী 

বন্হ'ল পথের চন্দ্রভাগাঁর ন্যায় ভীষণ মূর্তিতে প্রবাহিত হই- 
তছে। উহার ছুপ্গফেণনিভ বক্ষের ক্রমান্বয়ে উত্থান ও পতন 

দেখিয়া বোধ হয়, পার্বস্থ পর্ববত-শৃঙ্গের সমান হইবার জন্য 
সেযেন প্রয়াস করিতেছে ; স্থানে স্থানে উহার শব্দে কর্ণ 
বধির হইয়া যাইতেছে; ইত্যাকার রমণীয় শোভা দর্শনে পথ- 
ক্লেশ অনেক পরিমাণে দুর হয়। 

এই পথের সন্তম অংশের (স্থরন হইতে পুঞ্চ ) ন্যায় 
' এস্থান হইত্তও স্থবিখ্যাত গুলমর্গে যাইবার এক পথ আছে। 

যথাস্থলে তাহার বর্ণনা করা যাইবে! ্ 
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নাওশের! অতি ক্ষুদ্র পল্লী । এখানে ছুইটী উত্তম বিশ্রাম- 
ভবন আছে। 

১৩। নাওশের হইতে বারমুলা--১০ মাইল ।॥ 

এই অংশ. সর্বাপেক্ষা হথগম | ইহাতে চড়াই ও উততরাই 
নাই বলিলেই হয় । ক্রমানত ৮ মাইল পর্য্যন্ত মতলভূমি ও 
ক্ষেত্রের উপর দির! আিয়! বারমূল1 পাহাঁড় অতিক্রম করিতে 
হয়। ইহা সমতল ভূমি হইতে প্রায় পাঁচ শত ফিট উচ্চ । 
ইহার আরোহণ অতি স্থগম। বন্হাল পথে পীর পাহাড়ের 

শিখরদেশ হইতে কাশ্মীর উপত্যকা দর্শনে মনে যেরূপ আন- 

ন্দের উদয় হইয়! থাকে, এই গিরিশৃঙ্ক হইতে ও তদ্রপ দৃশ্যু- 

জনিত অনির্ববচনীয় প্রীতি হন্ুভব কর! যায় । এস্বান হইতে, 
বারমূল। ছুই মাইলমাত্র। আরোহণের ন্যায় অবরোহণও অন্ভি 
হ্থগম। , 

বারমুলা কাশ্মীর উপত্যকার পশ্চিম *্প্রান্তে স্থিত গুবং 

বৃহৎ জনপদ । বিতস্ত। নদা ইহার নিকট .দির! প্রবাহিত 

হইতেছে । এখানকার বিশ্রামভবন অত্যুন্তম | এস্থান হইতেও 

গুলমর্গে যাইবার পথ আছে । 

১৪ । বারমুল] হইতে ভ্ীনগর--৩* মাইল ॥ 

বারমুলা হইতে জ্ীনগরে যাইবার ছুই পথ আছে। 
প্রথম স্থল পথ। দ্বিতীয় জল পথ । স্থল পথে ছুই আড্ডা 
বারযুল! হইতে পত্তন ১৪মাইল এবং পূন্তন হইতে শ্রীনগর ১৬ 

মাইল। এই পথ সমতল ভূমি এবং ইহাতে অশ্বীরোহণ পুর্ববক 
চারিদিগস্থ নৈসর্গিক শৌভা বিলোকন করিতে করিতে গমন 

করা অতি গ্রীতিদারক। প্ররস্ত এতদিন অসীম পাহাড় উল্লঙ্ৰন 

বি 
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জনিত ছুর্ব্বিসহ কষ্ট সন্থ করিয়া কোন্ ব্যক্তি সোৎফুল্প চিভে 
অধিকতর প্রীতিদায়ক নৌকাঁযান অবলম্বন না করিবে ? নদী 
"জলের হ্রাস বৃদ্ধি অনুঙ্ারে জল পথে ১ ২০ ঘন্টা 

লাগে৷ 
এই পথে ষে সমুদয় জনপদ, হুদ ও অপরাপর জরষব্য 

পদার্থ আছে, কাশ্মীরের পাশ্চান্ত বিভাগের বর্ণণকালে তৎ- 
সমুদয়ের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইবে । 

চতুর্২ মরিপথ« 

পূর্বেই উল্লেখ কর! গিয়াছে, এইপথ সর্বাপেক্ষা সুগম 
ও হ্রম্ব এবং রাউলপিপ্ডি ও পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানবাসী- 

দশের পক্ষে অতি উপাদের । এই পথ কোনো কালে নীহার 

পার্ত জন্য অগমা হইয়া উঠে না। এই পথেও উত্তম উত্তম 
বিআামভবন আছে এবং অনায়াসে যান ও বাহকাদি পাওয়া 

বায়। 

১। মরি হইতে দেউল--+১* মাইল । 

এই পথ অতিশয় সুগম | ইহা সরল ও প্রশস্ত এবহ 
অনোহর উপত্যকা ও অরণ্য মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে । 

ইহাতে স্ৃষ্টির শোভা অতি বিচিত্র । 
দেউল ক্ষুপ্র পল্লী এবং ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্গত। এখান- 

_ ক্কীর বিশ্রামভবন উত্তম | কিন্তু এখানে বিশ্রায় না করিয়া এক 
দিবসে অনায়াসে দ্বিতীয় আড্ডায় যাওয়া যাইতে পারে 
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২। দেউল ছইতে কোহালা--*১* মাইল। 

এই অংশও পূর্বের ন্যায় স্থগম | প্রথম ৪ বা ৫ মাইল, 
অতি স্থগম উততরাই দিয়। বিতত্ত। নদী গর্ভে অবরোহণ করিতে : 

হয়। পরে উহার দক্ষিণ তট দিয়! ক্রমাগত যাঁইয়! কোহাঁলা” 

'আড্ডাতে উপনীত হইতে হয় । 

কোহালা অতি ক্ষুদ্র পল্লী । ইহাও ইংরাজ রাজ্যের সীমা- 
স্তর্গত। ইহার সম্মথ দিয়া বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইয়া 
ইংরাজ ও কাশ্মীর রাজ্যকে পৃথক্ করিয়াছে । 

কোহাল! হইতে ছুই পথ বাহির হইয়াছে। প্রথম প্রাচীন, 
বিতীয় নৃতন। উহার্দিগের তালিকা এইরূপ ॥ 

প্রাচীন পথ । নৃতন পথ । 

দন্না ... ... ৬ মাইল | চত্রকলাশ.. .-- ১১ মাইল 
ময়রা .... ১ ৮1০ 5, রাড ১১১২, 2 
চিক রর সা ৭1০ 5, রঃ জিনাত এ ০৮ ১২17 

হত্তী ... ৫: 4 ং 5 ৪ এ 

৩২ মাইল । | ২৩ 8 
৫৭ মাইল 

পৃ্বোক্ত তালিকা দৃষ্টে প্রতীতি হইবে প্রাচীন পথ 
অনতিদীর্ঘ । কিন্তু উহা! অতিশর ছুর্গম | মরীপথের এই অংশ 

এবং চকোতী হইতে উড়ী কেবল কষ্টসাধ্য ও বন্ধুর চড়াই 
ও উতরাই বিশিষ্ট বলিয়া ছুর্মি পদে, বাচ্য হইতে পারে। 
স্থতরাং উহা! পরিত্যাগ করিয়া নৃতন পথে গমন করা শবর্বব- 
তোভাবে শ্রেয়ক্কর | বর্তমান পথ অতি স্থগম। উহাতে চড়াই 
ও'উতরাই নাই ধলিলেই হয়। মধ্যে মধ্যে যাহা আছে, 
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তাহাও.অতি দীর্ঘ ও অসরল নহে । সমুদয় আড্ডায় বিশ্রাম 

ভবন উত্তম । 
 ৭। হৃতী হইতে ঢকোতী-্*১৫ মাইল । : 

এই পথ তরঙ্গাকারে বিতস্তা নদীর রাম তট দিয়া 
গিয়াছে। স্থানে স্থানে ইহা নদীগর্ডভের সহিত মিলিত হই- . 
যাছে এবং কোনো কোনো স্থানে উহ]! হইতে উদ্ধে গমন 
করিয়াছে । এই পথে অনেক ক্ষুদ্র ও পাঁচটা বৃহৎ নির্ঝরিণী 
অতিক্রম করিতে হয়। শেনোক্তের উপরিভাগে সেতু আছে - 
এবং তথাঁকার সমীপবন্তী পথ অন্যান্য স্থানাপেক্ষা কিয়ৎ পরি- 
মণে বন্ধুর ও সরলোচ্চ, নচেৎ এই অংশও সাধারণতঃ সরল 
ও হগম। 

* চকোতী অতি ক্ষুদ্র পল্লী। এখানকার বিশ্রাম-গৃহ নিন্দ- 

নীয়নহে। 
. ৮1 চকোতী হইতে উড়ী-”১৬ মাইল । 

মী পথের এই অংশ সর্ববাপেক্ষা দীর্ঘ, হুম ও কপ্রদ | 
প্রথম দশ মাইলের মধ্যে নযনাধিক আর্টটী চড়াই ও উতরাই 
অতিক্রম করিতে হয়। উড়ী হইতে ছুই মাইল দূরে এক রৃহৎ 
নদী আতত্রম পূর্বক যে চড়াই দ্বারা বিশ্রামভবনে ট্পনীত্ত 
ইইতে হয়, উহা! যেমনি দীর্ঘ, তেমনি অসরল ও কষ্টদায়ক । 

উড়ী আড্ডার সমীপবভা হইয়া, এই পথ পূর্বববর্ণিত পু 
পথের সহিত মিলিত হইয়াছে । স্কৃতরাং ইহার অবশিষ্টাংশ 
বণন/কর! দ্বিরুক্তি মাএর। 



পঞ্চম। আবোটাবাদ পথ। 
(তোপ সপ 

যখন কাশ্দীর রাজ্য পাঠানশাণনকর্তীদিগের অধীন ছিল, 

তখন উহার! এই পথ দিয়! গতায়াত করিতেন । ইহা মরি 

পথের ন্যায় স্তগম | কিন্তু বন্হাল পথের ন্যায় অতি দীর্ঘ । 

১৯৪ সমুদয় অং*ই স্ুপ্রশস্ত এবং ইহা ফাঁধারণতঃ সরল ও 

তল ভূমির উপর দিয়াই গিয়াছে । সুতরাং সর্বত্র নির্ভয়ে 

৬ পূর্বক যাইতে পাঁরা যাঁয়। ইহাতে যে 

উত্রাই ভাঁছে, তাহা অধিক মংপ)ক ও অং 

চতুর্থ আড্ডা! অর্থাৎ মোজাফেরাখাদ হইতে টা রঃ 
কেবল বিতস্তানদীর দক্ষণ তট দিয়। গমন করিত 
সর্ধত্র বিশেষতঃ উপরে জাড্ড। টা এচগু মর্্গ- 

তাপে দগ্ধ হইতে হয় এবং ইহাতে সৃহ্ির শোভা অপরাপর 

পথের ন্যার মনোমেষীন নহে । ইহা কোনো! সময়ে নীহার- 
পাত জন্য অগম্য হয় না। 

স্ঠ | আবোটাবংদ হইতে মানসেরা-১৩।।০ মইল । 

এই অহশ অতিশয় স্থগম। পথ প্রশস্ত, মরল এবং 

ক্ষেত্রের উপর দিয়া গিয়াছে । মানসের! বৃহহ পল্লী এবং এক 

রহৎ নির্ঝরিণীর বাম তটে 'স্থিত। তথাকার বিশ্রীমভবনও 
নিন / 

শম। 

২। মানসেরা হইতে ঘরী--১৯ মাইল। 

- এ পথও ঘতি স্থুগম। প্রথমার্ধ পুর্ব্বোক্ত পথের সদৃশ 
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এবং অপরাদ্ধ পার্ধত্য দেশ দিয়! গিয়াছে বটে, কিন্তু নরল ও 

প্রশস্ত, স্থতরাং কোনো গকারেই কষ্টদায়ক নহে । ঘরী রহৎ 

পল্প' এবংদএক বৃহৎ নির্করিণীর বাম তটে স্থিত । এখানকার 
বিশ্রামভবনও উত্তম ॥ 

৩। ঘরী হুইতে যোজাফেরাবাদ-”৯ মাইল। 

এই অংশ ছুর্গম | প্রথমে এক মাইল পথ তাতি সুগম | 

পরে ছুব্বন্পী নামক পাহাড় আরোহণ করিতে হয়। ইহ! ঘরী 
হইতে ন্যনাধিক তিন মাইল রবী | চড়ারের প্রথমাদ্ধ 

অতিশয় বন্ধুর এবং কষ্উগম্য। কিন্তু অপরার্ধ অপেক্ষাকৃত 

অনেক সরল ও স্বগম | শী প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ, কিন্ত 

ছূ্গম নয়। প্রথমে এক নিঝ্রিণীর পার্খ দিয়া, পরে উহার 

তলদেশ দিয়া গমূন করিতে হর। এই নির্ঝরিণী কৃষ্ণগঙ্গা 

(কিমেণ্ গঙ্গা) নদীর না মিলিত হইয়াছে । এই নদী 

ল্যনক্ধিক একশত হস্ত গরন্থু এবং অন্ত ভয়ানক বেগে গধনশীল। রা 

রা ইহার উপরে এক রজ্ভর সেতু এব" গার হইবার জন্য এক 
রা কা9 আছে কিন্তু নখন নদী সাম্য ঘৃর্তি ধারণ করে, 

ইবাঁর যো নাই । ইহার বামতটে 

পাঠানদিগে রশি িত এ এ রা আছে। টি. 
উক্ত সেভ হইতে মোঁজাফেরাঁবাদ প্রায় ছুই মাইল দুর- 

বর্তী। ইহা বিশি্ট জনপদ এবং পর্বতের গাত্রে স্থিত। 
ইহার কিয়ন্দ,রে উতৰৃ্ট বেআমভবন | এস্থলে কান করিবার 
জন্য'একটী উত্তম ঘাট আছে। কিন্তু নদীজল অতিশর ঈতল। 

৪1 মোজাফেরাবদ হইতে হতীয়ান--১৭ মাইল । 

এই পথ যেমনি দীর্ঘ, তেমনি নষ্ট গ্রাদ উভবর এথ্গর্ছে 
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কতিপয় অতি ছু্গম ও বন্ধুর চড়াই ও উততরাই আছে, কিন্তু, 
অপরার্ধ অশেক্ষারৃত অনেক উত্তম । মোঁজাফেরাবাদ হইতে 
প্রায় এক মাইল দূরে কৃষ্তগস্থ! বিতস্তর সহিত সংযুক্ত হই- 
য়াছে এবং এস্থান হইতে বারমুলা পর্যন্ত শেষোক্ত নদীর 

দ:ক্ষণতট দিয়] ক্রমাগত গমন করিতে হয় । 

হতীয়'ন অতি ক্ষুদ্র পল্লী এবং পর্বতের তলদেশে স্থিত । 
এখানকার বিশ্রামভবন পুর্বেবোক্ত আনছার সদৃশ | 

৫ পারি হইতে কণ্ড---১১ মাইল । 

এই অংশ নিতান্ত দুর্গম নহে । যদি ই 

চড়াই ৮৩ উতরাই আছে, তহফামুদয় অমরল্ ও আর্ক কহ্টদ, 

য়ক নহে । কেবল হতায়ান হইতে ন্যনার্দিক 

আমির এক দ্র্গম উত্তরাই দিয়া এক শিঝর্িণীতত মামিতে 

হয় এবং শেষাংশে ভালো ছুই বা তিন) কষ্টপ্রদ উন্নরই 

আছে। শেমার্ছে বাঁইভে ঘাইছে রা ঘার। থে বিল্চস্ত 

নদীর অপর তট দিয়া! মর্িপথ গিগ্ন 

নদীর উভয় তট দিয়া পরস্পর সমরেখ নুসালে বারমুদা পর্ধযন্ত 

গমন করিয়াছে । 

কণ্ডা অতি ক্ষুদ্র পল্ী। এখানকার বিশ্রামভবন উত্তম 

৬1 কণা ৪ ই ২ মাইল । 

এই অংশ পুর্বেবান্ত অংশের নায় উভপর্্াক্রান্ত। ইহাতে 

তিন চারিটী অতি বন্ধুর ও দ্রগ্ম স্থান আছে। বিশেমতঃ 

কণ্ড। হইতে চারি ও আট মাইল দরবর্নী স্থানদুয় সর্বাপেক্ষা 
ভুর্গম। এই পথে কয়েকটা পার্বত্য নদীও অতিক্রম করিতে * 
হয়। উহাদের উপরে সেতু আছে। 

রী 
হা নি রি রে -্ 



কাম্মনীর-কুস্তুমে । ১৩৩ 

কথাই অতি ক্ষুদ্র পল্লী এবৎ অতি বিস্তুত অধিত্যকার 
মধ্য ভাগে স্থিত । ইহার সমীপে এক ম্ৃতিক। নিন্মিত ছুূর্ণ 
“আছে । এখানকার বিশ্রামগূহ পূর্ন্বোক্ত স্থানের তুল্য । 

৭1 কথাহ হুইতে সাহদেরা--১২ মাইল । 

এই অংশও পুর্ব পথ দ্বয়ের শদুশ | চারি মাইল দুরে এক 

অত্যুত্কৃ্ট জল-প্রপাত আছে। 
কথাই পল্লার ন্যায় নাহদের! অভি ক্ষুদ্র এবং বিস্তৃত 

অধিত্যকার মধা দেশে স্থিত। এখানকার বিশ্রাম ভবনও 

উত্তম । 

৮। সাহের! হইতে শিঃশী ৮৮১৪ মাইল । 

পথ অত হৃগম। প্রথমার্ধে তিন বা চারিটী চড়াই 
ও উতরাই জাছে। কিন্তু উহ "তি সামান্য এবং অবন্ধুর | 

অতি রমণীয় | এখানকার বিশ্রামভব জল 
৯। গিংগল হইতে বারঘুল-১৮ মাইল । 

এই অংশ অতি দাঘ বটে, কিন্তু অতিশয় স্থগম | প্রথম 

১৩ মাইল বিতস্তা নাদার দক্ষিণ তটস্থ সমতল ভূমির" উপর 

দিয়! যাইছে হয় । প্লে বাম ভাগে প্রত্যাবৃন্ত হইয়! কতিপয় 

শ্ন্দ পর্বত শ্রেণী আরোহণ পূর্বক অনুচ্চ, ভনতিদীর্ঘ ও 

সংকীর্ণ শিখর দেশে উঠিতে হয়। এস্থান হইতে কাশ্মীর 
প্রদেশ নয়ন পথে পতিত হইয়! থাকে । অনন্তর সমতল 

ভূমিতে অৰতীর্ণ হইয়া পুনববার নদীর দক্ষিণ তট দিয়া | গমন 

করত বারমুলাতে উপনীত হুওয়া যায়। ' * 



১৬৪ কাম্মীর-কুতুষ । 

১*। বারমুলা ছুইভে জ্ীনগর---৩* মাইল । . 

এই অংশের বিবরণ পূর্বে প্রকটন করা গিয়াছে । তৃতীয় 
অর্থাৎ ভিম্বর ও পুচ পথের শেষ ভাগে দেখুন। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

টীনগর এবং তশ্নিকটবর্তীঁ স্থানাদি। 

গ্রথম অহশ 

প্রীনগর । বিতক্্রা নদী । নগরের অভান্তর । শঙ্করাচার্যযের 

টিব্বা। দরদ বা হরিপর্বত ! 

পুরাকালিক শাঁসনকর্তাদিগের অভিলাষানুসারে অথবা 

সাময়িক প্রয়োজনানুরোধে কাশ্মীরের রাজধানী সন্ত এক 
স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। পা তন 
একদ! ক্লজধানী ছিল । ইং ৬৩০ খুষ্টান্দে কান্যকুজাধিপতি 
অভিমন্্যু ইহা অগ্নিসাৎ করিলে নরপতি অবস্তীবন্ী এক 

নৃতন রাজধানী স্থাপন করেন। ইহা তাহার নামানুসারে 
অবস্তীপুর নামে খ্যাত হয় এবং বহুকালাবধি ইহাই রাজপাট: 
হইয়া আসিতেছিল। পরে ইহা! পরিত্যক্ত হইয়া মটন অর্থাৎ 
মার্তগু এবং সোপুর নামক জনপদ ছয় একাদিক্রমে সমুদয় 
উপত্যকার উপর নিয়ম ও শাসন প্রচারণ করিতেছিল। কিস্ত 



কা্ধীর-কুলুন । ১৯৫ 

বর্তমান, কালে শ্রীনগর কাশ্মীরের রাঁজধানী । অনেকে এই 
'মগরকে কাশ্মীরও কহিয়া থাকে । 

. ম্যুনাধিক পঞ্চদশ শত বৎসর অতীত হইল, রাজ চির | 

মেন এই নগর সংস্থাপন করেন । পুর্বে ইহার নাম নুর্্যনগর 
ছিল এবং বোধ হয়, শ্রীনগর শব্দ উহারই অপত্রৎশ হইবে | 

শ্রীনগরের অক্ষাশ ৩৪*-৪-৩০ ল্যাটিচিউন্ড এবং ৭৪-৫০ 

৫৪৮ লৎগিচিউনড । ইহা কাশ্মীর উপত্যকার মধ্যভাগে স্থিত 

এবং বিত্তস্ত।নদীর উভয় তটে ছুই মাইল বিস্তুত । ইৎ ১৮৭৩ 

খৃষ্টাব্দে গণনা করিয়। দেখা বায়, ইহার লৌকসংখ্য। ১৩২,০০০ 
এক লক্ষ ব্রণ সহত্র । তন্মধ্যে হিন্দু কেবল ৪০১০০০ চল্লিশ 

সহস্র, অবশিষ্ট মুসলমান । 

** বিতস্ত।নদী এীনগরের মধ্য দিয়া মন্দ মন্দ বেগে প্রবাহিত 

হইতেছে। উহা! গুস্থে ন্যুনাধিক ১৭৬ হস্ত। ইহার জল 
অতি স্বাছু, স্বচ্ছ এবং স্বাস্থ্যকর। ইহা সন্বংসর সমগভীর থাকে 

না । কিন্তু সচরাচর ১২ হস্তের অধিক গভার নহে । একে তো। 

মহরটী নদীনব্বার দ্বিভাগে বিভক্ত, তাহাতে আবার মিরা কদল 

( কদল অর্থ সেতু) হাব। কদল, ফতে কদল,জান। কদল, 

আলী কদল, নয়। কদল এবং সাফা। কদল নামে কান্টত্নশ্িত 
সপ্ত সেতু দ্বারা উভয় তট সংবুক্ত ১ এবং কোনে! কোনো! 

সেতুর উপরিভাগে আপণ-শ্রেণী , দেখিতে অতি স্থুন্াঁ.. | 

নদীর উভয় পার্থে অনেকানেক স্ববিস্তত খাল স্থদীর্ঘ বাহুর 

যায় নিঃস্থত হইয়া ধোনে! কোনোটা হ্রদের সহিত মিলিত 
এবং কোনো৷ কোনোটা বা নগর অতিক্রম করিয় পুনবায় 
নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । | রী 



১৯৬ কাম্মীর-কুপুষ | 

এখানে নৌকাযাঁন দ্বার! গতায়াত হইয়! থাকে । . নদী ও 
প্রণালী সমুদয়ের উপরিভাগে সেতু আছে বটে, কিন্তু কার্ধ্য- 
সৌকর্ধ্যার্থ দরিদ্রলোকেরাও নৌক। দ্বারা গমনাগমন করে ! 
নদীর আত নাই বলিলেই হয় এবং কুস্তীর প্রভৃতি কোনে! 
প্রকাব হিং জলজন্তরও ভয় নাই। একারণ, নৌকাভ্রমণ 

অতি প্রীতি প্রফুল্লকর এবং সম্যক্ প্রকারেই আপনদশুন্য | দুর- 
বর্ভী রম্য ৬ কথা দূরে থাকুক, শ্রীনগরের সঙ্গিকটব্ত 
স্থান সমূহে যে কোনো সময়ে মৌকারোহণ পূর্বক ভ্রমণ 

করিবে, তখনই শরীর ও মন প্রকুল্প হইতে থাকে। গর্ভিণী 
তরুণীর ন্যায় তরণী মন্থর গতিতে গমন করিতেছে মন্দ মন্দ 

দক্ষিণানিল বহিতেছেঁউভয়পার্খে সফেদা নামক বৃক্ষশ্রেণা 

স্থশিক্ষিত সৈন্যদলের ন্যাঁয় সমদুরে সরলভাবে দণ্ডায়মান রহ 
য়াছে_ স্ুশ্রাব্য বিহ্গগণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া সুমধুর গান করি- 
তেছে-_তটস্থ উপবনে হ্ধার আধাল সি বকসিত স্তুইয়া 

গ্রম্ড মধুকরকে আলিঙ্ন দান করিতেছে, টিনার কার নৈসর্গিক 
শোভা বিলোকন করিলে যে অভুতপুনি আনন্দ উপলব্ধ হয়, 

তাহা যে সৌভাগ্যবান্ পুরু উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই 

হৃদয়ক্ষন্দ করিতে পাঁরেন। প্রভ্যুত, ধিনি এখানে স্থষ্রির রমণী 
য়ত। দর্শনে মানবজীবন সার্ধক করিতে আইসেন, অথবা স্বাস্থ্য- 

কর জলবায়, সেবনে রুগ্রশরীর উ্স্থ করিতে চাছেন, তাহার 

পক্ষে নৌকাবাঁন চিকিৎসা-তত্বানুসারে যেমন পরামর্শসিদ্ধ, 
সাদ! বুদ্ধির মতে তেমনি প্রীতিকর। 'অপর ইহা বহ্ছব্যয়সাধ্য 
নহে। প্রত্যেক নাবিকের মাসিক বেতন তিন টাকা এবং . 

নৌকাভাড়া এক টাকা মাত্র । স্ৃতরাঁং চারিজন নাবিক এব 



কস্পীর-কুতম | ১৭ 

টুই খানা নৌকা (এক খানা ডূঙ্গা এবং এক খানা শিকারী ) 
নিযুক্ত করিলে পরম স্থখে জলে বাম করা যায় এবং ইচ্ছামতে 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্ববক অভীষ্ট দিদ্ধ হইতে পারে। 

' এখানকার বাঁটী সকল কাষ্ঠনিম্মিত। কেবল মহারাজা) 
দেওরু!ন এবৎ কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের দত অষ্টালিকা। 
আছে । নদীতটে রম্য রাজবাটা; মনোহর অট্টালিকা; দ্বিতল, 

ব্রিতল ব। চারিতল দারুময় আলয় এরূপ ভাবে নিশ্মিত, যে) 

সোধ হয়, ঘেন উহা নদাগর্ড হইতে মস্তকোভলন করিতেছে। 

দন মাসে বথখন কাশ্াার গন করি, ভখন ৮ হৃদয়-বিদা- 

নক ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়াছিল। অন্যান চব্বিশ ঘট টিপ্ 
পিন*রৃষ্টি হওয়াতে শৈলনিখরস্থ ভুপার রাশি দ্রবীস্তীত চি 
নদীর জল একবারে এত উচ্ছসিত করিলঃ ঘে, তরিংশ [ৎ বগুস- 

রের মধ্যে সেরূপ আর ঘটে নাই। নদীর উভয় তট ভা এর 
নাগিল--তটস্থ গৃহ সকল শড়মড়় শব্দে ভূতলে পতিত হই 

লাগিল _দেখিতে দেখিতে চারিদিক এরপ প্লাবিত তই 
উঠিল, বে ভূমির চিহ্নমাত্রও রহিল না বলিলেই হয় । সকলেই 
্বন্দ ভবন পরিত্যাগ পুর্ধবক কেহ কেহবা শঙ্কর চার্্যের টিববা 
নামক উচ্চ স্থানে এবং অধিকাঁশ লোক নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ 
করিহ্গ_চারি দিকে হ।হাকার রব উঠিল এবং বোধ হইল, 

. যেন প্রলয়কাল উপস্থিত। এ্রীনগরের অনতিদুরে একটা হ্রদ 
আছে। উহার জল বৃদ্ধি হইলে নগর এককালে প্রাবিত' ও 

৯৮ 
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উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা । এ কারণ উভয়ের মধ্যে 
একটা বাধ আছে। এ প্রলয় জলজোত রধ বাবকেও অতিক্রম 

.পুর্ববক নগর মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল । কিস্তু 

প্রজাহিতবৎসল সহ্ৃদয় নরেশ্বর তৎকালে এ স্থানে স্বয়হ উপ 

শ্হিত থাকিয়। উহাকে রক্ষা! না করিলে নগরের চিহ্নমী ত্রও 

থাকিত না। যখন তিনি এই ভয়াবহ সংব।দ আবণ করিলেন, 

তখন তাহার শরীর অন্্ন্থু ছিল। কিন্তু আপন শরীর রক্ষার 

দিকে দৃক্পাত ও না করিয়া চিকিৎসকদিগের পরামর্শ অবহে- 
লন পূর্বক পুত্রসম গরজাগদের প্রাণ রক্ষার্থ বাধে উপস্থিত 
হইয়া স্বহস্তে ঘুত্তিকা খনন পঃ)ন্ত করিতেও উদ্যত হইলেন! 
তখন সকলেই আপনাপন প্রাণ ক্ষ ব্যপ্ত হস | কিন্ত মহা; 

রাজার এই অনুপম প্রজাবাংসল্য দেখিরা সকজেই তথা 
উপনীত হইল: এব আনভিবিলত্বই ব.ধক্কে আপদশুহ্য ভাবে 

উচ্চ করিয়! বাঁধিয়া ফেলল । 

তথাপি এই জলোচ্ছাস বিস্তর অনিং 
দিবস সমভ।বে থকিয় তপস্থত হয় । উহ 

আরো ছুইবার উচ্ছাস হইয়াছিল। রন গ্রজ ভাই অগ্রেই 
সমুঘয় স্াস্যক্ষেত্র, লোকের ঘর ছার গভৃতি জলমাৎ করিয়া 

গিয়াছিলেন-_-কনীয়।নদিগের নী পরী ক্ষয় কিছুই প্রায় 

রাখিয়া যান নাই ; সুতরাং ইহার। আর কি করিবেন ? কেরল 

দর্শন দিয়াই অন্তদ্ধান করেন । | 
গত বসরেও এইরূপ জলোচ্ছাপ হইয়া গিয়াছে এবং 

মধ্যে মধ্যে প্রায় এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়! থাকে । 
'জ্লিনগরে উত্তীর্ণ হইয়া! নৌকারোহণ পুর্ববক এক প্রান্ত 

তু রে রং শা “৯1 ঠা “০৪ ০ ৯] রে সি কও পপ হা 
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হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিলে ইহা'র সমুদয় সৌন্দর্য্য 
অবলোকন করা যায়। সহরের অভ্ন্তরে স্থলপথে দ্রষ্টব্য 
বিময় কিছুই নাই এবং উহা! এত মলিন, যে নাসিকারন্ধ, বন্ধ. 
না! করিয়া পাদবিক্ষেপ করা যায় না। কাজেই আমরা জল- 
পথেরই পক্ষপাতী । অতএব ৫ নদীর গতি অনুসরণ 

পুর্রবক একাদিক্রমে বিশেষ বিশেষ সমুদয় স্থলের বর্ণনা কর! 
ঘাইতেছে। . 

নগরের প্রবেশ পথে দক্ষিণ দিগে যে নমুদায় বাংলা অর্থাৎ 
! জরি পপ তলে ৬৯০৯০ ১ ৬ টিটি ৮ বিশ্রাম ভবন আন, মলাহাছা উহ! ইতরাজ পর্যটক দিগের 

জন্যই শিশ্মাণ করিয়া দিয়াছেন | উজ! সিজিণীতে বিভক্ত | 

প্রথমশ্রেন বিব!হিভ গুকন ছিগের শিনিও লিভ এবহমুনসি, 

বাগ নামক উপবনে স্িত। দিনটা শ্রেণী অবিবাহিত দিগের 
নিমিভ এবং হবি দিংহকাবাগ, গুর্যধ দিহহকাবাগ ও 

সিহহকাবাগ নামক স্থন:দিতে প্রতিতঠিত। ইহাদের 
অধ্যস্থলে থে উৎরুষ্ট ভন শা, উহাকে £ ব্লেসিডেন্সি ৮ 
কছে। প্রতি বলব নিনি ইংবাজ্গ গবর্ণসনউ দ্বারা « অফি- 

সরু অন্ স্পেশিংয়ল ভিউটী” অভিধের হইর়। মনোনীত 
হয়েন তিনিই এই স্থৃঙজেো বাম ক। দেয। থাকেন। ইহার, ঠিক 

দক্ষিণ পার্খে কতিপন্ধ মহারুহ দমন্িত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ 
আছে। এস্থন হইতে প্রথম সেতু ন্যুনাধিক ৫০০ হস্ত দুর- 
বঞ্ডা এবং এই অংশের জল এত অগভীর, যে আখ্থিন মাসের 
প্রথমেই দক্ষিণ পার্থ হইতে অপহৃত হইয়া চড়া বাহির হয়। 

শীতকালে নৃদীটী বাম দিকে এক সংকীর্ণ প্রণালীর আকারে 
বহিতে থাকে । টু 
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কিয়দ্দ,রে যাইয়া স্থবিস্তুত ময়দানের উপর ও নদ্দীর বাম 
তটে একটি রমণীয় হন্দ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে: 
বারাদরী কহে। তিন বশসর হুইল, মহারাজা ইহা প্রস্তত 
করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে সমাগত ইংরাজ পর্য্যটক দিগকে 
নিমন্ত্রণ পূর্বক এস্থলে নৃত্য ও ভোজ দ্বারা ততিথি-সৎকার 

করিয়া থাকেন । পণ্ডাবের লেফটেন্যান্ট গবর্ণর বা অপর 
কোনো উচ্চ পদারূঢ় সম্ান্ত ইংরাজ অথবা অপর কোনো 
জাতীয় মান্য লোক আমিলে এখানে তাহাদের বাস নিয়োজিত 

হইয়! থাকে । 
এ স্থান হইতে কয়েকপাঁদ গমন করিলেই বাম তটে মহা 

রাজার দাতব্য চিকিৎসালয়। সম্মবখে যেসেতু দেখিতে পাওয়! 

যাঁয়, ইহাকে মিরা! কদল কহে। এই সেতু হইতে প্রামস্ত 
হইয়! সাফা কদল অর্থাৎ শেন সেতু পর্য্যন্ত লিশুস্ত। নদী নগ- 
রের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে । পুর্কজ্ষালে এই অংশের 

উভয় তট প্রস্তর রক্ষিত ছিল। স্তর উহা দেখিতে যেমন 

স্রন্দর, তেমনি তীরসমাশ্রিত লোকের নিয়ে বামযষোগ্য ছিল। 

কিন্তু এক্ষণে স্থানে স্থানে উহার ভগ্রাবশেষ মাত্র আছে এবহ 
কোলে! কোনো স্থলে তট এমনি শিথিল হইয়া গিয়াছে, ষে 

স্পর্শমাত্রেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং জলোচ্ছাসে ও তরঙ্গাঘাতে 
দিন দিন নদীগর্ভে লীন হইতেছে । পুর্ব্বেই উল্লেখ কর! 

গিয়াছে, লড়ী সমূহের ছার নদীর দিকে স্থিত বলিয়। সকলেরই 
পৃথক পৃথক ঘট আছে । এই ঘাটারে ইয়ারবল কহে। মধ্যে 
মধ্যে কয়েকটী অত্্যুৎকৃষ্ট পাষাণ নির্মিত ইয়রবল দোঁখিতে 
পাঁওয়। ঘায়। এতত্তিম্ন প্রায় প্রত্যেক ঘাটে মুপলমানদিগের 
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কাণ্ঠ নির্দিত স্নান গৃহ, বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য উদ্ুখল 
সদৃশ প্রস্তরের গর্ত, স্রীলোকদিগের অপরূপ রূপ মাধুরী, উহা- 
,দ্রিগের বিবসনা হইয়া! স্নান, কোমল করে মুদি ধারণ পৃর্ধবক 
সাবান দিয়া বস্ ধৌত করণ ও মুসল দ্বারা উদ্খলে ধান 

সংস্করণ, উহাদের জঘন্য কলহপ্রিয়তা প্রস্থতি অনেক লৌকিক 
আচার ব্যবহার নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে । 

মিরা কদল অতিক্রম পুর্ববক বাম তটে যে কয়েকটা সুন্দর 
লড়ী দৃষ্টিগোচর হয়, উহ! দেওয়ান ও উজীর দিগের বাস 

গ্রহ। ইহাদিগের সংলগ ফে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রাসাদ 

আছে, উহ! সের-গড়ী অর্থাৎ বাছবাটী। ইহাতে আরোহণ 

করিবার মিমি আাদোৌ কয়েকটা অত্যুন্ূম কৃষ্টবর্ণ প্রস্তরের 
€সাপান আঁছে । পরে এক দীর্ঘ কাষ্ঠময় অধিরোহিণী দ্বার! 
উঠিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে হয়। এখানকার রাঁজবাটা 

.জক্থুর গাপেক্া অনেকাৎশে নিকৃষ্ট । কিন্তু ইহ! নদীগর্ভে স্থিত, 

প্রস্তর নিন্ধিত ও কোণ-বিশিকট বলিয়া অতি রমণীয় দেখায় । 
রাজবাটার পার্সৈক দেশে ও নদী হটে গদাধর দেবের উৎ- 

কুষ্ট মন্দির আছে । ইহার উপরিভাগ নিশ্মল স্বর্ণ মগিত। 

ইহার পাশ্ব দি়। এক খাল প্রবাহিত হইতেছে । উহাকে 

কুট কোল কহে । উহার উপরিভাগস্থ সেতুর নাম টেকী 
কদল। এই প্রণালী নগরের পশ্চিম বিভাগ পরিক্রম পুর্ব্বক 
নয়া কদল অর্থাং যষ্ঠ সেতুর নীচচ গিয়া বিতস্তার নহিত পুন- 
মিলেত হইয়াছে । 

সের গড়ীর সম্ম,খে অর্থাৎ নদীর দক্ষিণ তীরে যে আর 
একটা খাল পূর্বদিকে চলিয়! গিয়াছে, উহাকে চু'ঁটকোল 
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কহে। ইহা পরায় ৬০ হস্ত প্রস্থ এবং ইহাঁর জল অধিক. গভীর 
নহে লট, কিন্ত “কানো কালেই শুষ্ক হয় না। ইহা ভল্অর্থাং 

নাগরিক সদ মইলার পথ, ইহার প্রবেশ পথে হাযির 

বিচিত্র তরণী সমদ্য আবনিতি কারে। 

এই প্রণলীর বামভাগে অর্থাৎ বিতস্তা নদীর দক্ষিণ 

বমন্ত বাগ । ইহ রাঁজবাঁটীর বিপরীত ভাগে স্থিত এবং যেমন 
উহ্বাত আরোহণ করিবার কতিপয় কুষ্ণপাষাণের সোপান 

আছ, এখানে ও তদ্ধপ থাকাতে আতি স্মন্দর দেখায় । ইহার 

উপরিভ ্  কৃঞ্ণচলর্ণ প্রস্তর এক শচ্চাসন আছে । এস্থলে 

প্রতি বংসর মহার।জা কান্টিক মাদীয় শুর্পক্ষের প্রতিপদ 

তিথিতে গদাধর দেবকে আনয়ন পুর্নক গো গবদ্ধন পুঙ্গা ও 

অন্নকৃট উৎসব সমাপন করেন । এই উৎসব উপলক্ষে মহী- 

রাজ! বিস্তর অর্থ বায় পুর্সক প্রলাদগকে আন্নদান করিয়! 

থাকেন । কাশ রী হি হিন্দু গমলমান দিগেরঞ্গন্ন পাল্ুত ছইনার রব, 

জন্য ব্দন্ন স্বতন্ধ স্যান নির্দিষ্ট ভাঁছে । এই স্সানে রাঁজবৎ শী- 

যদিগের, ডোঁগরা জাতির এব শগ্রবান প্রধান কম্মাচারীদিশগল ও 

রক্গন হইয়া থাকে | আপনাকে মহার'জা। সমদায় প্রজাদিগের 
পাল আন্্াবধারণ করিয়া আয়া ছ্ৌগ্রা, অমাত্য ও রাঁজপুত্র- 

দিগকে লইয়! এস্থলে জোক্গন করিয়া থাকেন । 

বসন্ত বাগের মংলগ্র ঘে এক লড়ী আছে, উহা ছে।ট 

আদালত বাটী। ইচাকে পার লাদালত কহে। এই দক্ষিণ, 

তটে ন্িয়দ্দ'র অগ্রনী হইয়। কর়েকটী উত্তম মন্দির দেখা 
যায়। ৮ 

গলে হাবা কদল দ্বিতীয় সেতু । ইহার উপরিভাগে সুদৃষ্য 
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আপণচ্েণী ছিল। ইৎ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অগ্নি লাগিয়া তন্ভাবত 
দগ্ধ হইয়া গিয়াত্ছ। 
কিয় শর বামভাগে প্রধানরাজপুত্রের অত 

মন্দির দেখিতে পাওয়? যা়। অনন্তর ফতে কদল তুভীয় সেতু। 

পা 

ন্ সম গু 
রা ্ৌ (4 4 টি) রে স্ 31 সি 1 

এস্থান হইতে কয়েক পাদ গগ্রসর হুইল টি তটে লে 
সাহ হম্দানের জেয়ারুু টা মগজিদ । ইহ 
অতি প্রান ও অভ্যুৎকুক্ট-মনছিদের মধ্যে একটী। কিন্ব- 
দন্তী আছে, পূর্নে এই স্থলে উদর শসন কালে 

ঙা্ কালী দেবী স্থাপিতা ছিলেন । পর ঘুনলমানদিরে রাক্ষত ও 
বরন ০61 ০. টিন নিন ০2০ বোবা 

প্রস্তর প্রাছুভাৰ হইলে তাহার! ভাহাকে নীচ প্রোথভ 
করিয়া এই মসজিদ নিল্মাণ করে । সৈই গানপে ইনার নিল্লতল 

হহাঁতে এই অভি প্রায়ে এক শু আসিয়া থাকে, মে ণ্ঘদি কেহ 
হিন্দু গ্রাকিন, ভবে আমাকে উদ্ধার কর"? মহারাজ! গোল।প 

হরির রে শনণ রি উাহাহক উদ্ধার করিবার কল্পনার 

সম্ভাবনা । ক ভিনি এ মানস ত্যাগ করেন ; স্থতরাং 

অদ্যাবধি দেবীর পরিত্রাণহর মাই! এই ঃ 

বাহাই হউক, ইহা অত্যন্ত জাঁশ্চর্যের বিপয়, থে মসভিদৈর 
বছির্দেশস্থ নিম্ন প্রাচীর (*্দীর দিকে ) একটী দেবীসুক্তি 
খোদিত আছে । প্রত্যহ সহন্্র মহন্ত হিন্দুরা সিন্দুর ও কুস্ছুম 
দিয়া তীহার পুজ| করিয়া থাকে । 

শাহ হম্দানের বিপরীত ভাগে নদীর বামতটে আর একটি 
ভ্ভম মসজিদ আছে । উহা নাম নয়া মজিদ বা পত্র মস- 

স্সিদ। বিখ্যাত বেগম নুরজেহান ইহা স্কাপিভশকরেন | 0 



১$৪ কাশ্ধীর-কুনুম: 

কিয়দ্দ'রে জান! কদল _ চতুর্থ সেতু। ইহার উপরিভার্গে 
কতিপয় বিপণি আছে । চক্ষিণ তটে যে একটা উন্ভম ভগ্নাব- 
শেষ দৃষ্টিগোচর হয় উহাকে বাদশাহ কহে। ইহা বিখ্যাত 

জানালব উদ্দীনের গোর । ইনি ১৯২৩ খুষ্টাব্দে কাশ্মীরের 

৮ হইয়া অত্যন্ত, প্রতাপ ও গৌরব সহকারে তিপ্পান্ন 
সর রাজত্ব কংরন। ইনি, পনি বদা। ও সাহত্য প্রভৃতি 

অনেক বিষয়ের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, 

ইনিই প্রথমে ভুর্কিস্থান হইতে তন্তবায় আনাইয়! কাশ্মীরে 
শাল গ্রস্ততকরান এবহ গণি দ্ধ কলমদানি বন্ধ ও কাচ প্রস্্ুত 

করিবার প্রথ। প্রভৃতি শিক্ষা দেন। প্রতুনুত, অদ্যাবধি কাশমী- 
রীরা মন্য ও ভর্কিসহকারে ইহার নানমাচ্চারণ করিঘা থাকে 

এবং ইহীর নামানুসারে পুর্ববোন্ত মেত্ুকে ভান। কদলগ কহে | 

বাদশাহ ঘাট হইতে কয়েকপাদ স্থলুপথে গমন করিলে 

একটী উৎকৃষ্ট মজিদ দেখিতে পাওয়া বাঁয়। চি হুম্মা' 

মসজিদ বা প্রধান মসজিদ কহে । সাহ্ভেহান বাদশাহ ইহ 

স্থাপিত করেন। 

জনাকদল অতিক্রম করিয়! দক্ষিণ তটে একটী অতি স্থন্দর 

নূতন বাজ।র দেখিতে পাওয়। যায়। ইহা বর্তমান শাসন কর্ত। 

প্রস্তুত করিয়াছেন । এ কারণ, ইহ।কে" মহারাজ গঞ্জ কহে। 

কিয়দ্দ'রে আলী কদল'পঞ্চম সেতু । সেতু অতিক্রম 
করিয়! যে একটা অতি প্রাচান মসজীদ দেখা যায়, উহাকে 
বুলবুল লঙ্কর কহে। লোকে কহি়। থাকে, যে, কাশ্মীর 
প্রদেশে এই মস্জদ মর্ববাদে নির্রিত হয় এবং বুলবুল, সাহ 

নামক জনৈক ফকীর মহম্মদীয় ধর্ম উপত্যকামধ্যে প্রথম প্রচার 
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করেন" এবং এই মসজিদে তাহার অস্থি রক্ষিত আছে। 
হই! এক্ষণে ধ্বংশ হইয়া! যাইতেছে এবং ইহার উপরিভাগে 
“বৃহৎ বৃহ রৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে । | 
/ অনন্তর নয়। কদল--হষ্ঠ সেতু । ইহা পার হইয়া কিয়দ্দ.র 
গমন করিলে দক্ষিণ তটে পণ্ডিত রাজকাঁকের উত্তম লড়ী 
দেখিতে পাওয়া যায় । ইনি অতি সম্ত্রান্ত ও ধমশালী ছিলেন । 

ইহার বিপরীত ভাগে অর্থাৎ নদীর বাম তটে যে প্রণালী 
আছে, উহা! কুট্কোল । উহা! সেরগড়ী হইতে বাহির হইয়া 
এই স্থলে নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে । 

কিয়দ্দরে যাইয়া দক্ষিণ তটে লচ্মন্ভু-কা-ইয়ারবল 

নামে এক ঘাট। এই ঘাঁটে উঠিয়া কয়েক পদ গমন করিলেই 

ইদগ! নামক অতি রমণীয় স্থান দেখিতে পাওর! যায়। ইহা! 
দৈর্ঘ্যে এক মাইল এবং প্রস্থে এক মাইলের চতুর্থাংশ । ইহার 
চতু্পার্থে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্চ আছে এবং ইহার পুর্ববদিক দিয়! 
মার প্রণালী প্রবাহিত হইতেছে । ইহার উত্তর প্রান্তে এক 
অতুযুন্তম কাষ্ঠ-নিশ্িত মসজিদ | উহার নাম আলী মসজিদ । 

পরে সাফা কদল--সপগুম সেতু । ইহাই শ্রীনগরের শেষ 
সীমা। সেতু পাঁর হইয়া বামতটে সাহ নেইমাতুল্লার মজিদ । 
ইহার এক প্রস্তরাঙ্কিত উৎকীর্ণ পাঠে জানিতে পারা যায়, যে, 
দুইশত বংসরের কিঞ্চিদধিক হইল, সেফ খ1 এই সেতু নির্মাণ 
করেন । একারণ, ইহাকে সাফা কদল কহিয়া থাকে । 

শঞ্চরাচার্ষেযর টিব্বা। 

কাশ্মীরে বহুসংখ্যক পৌরাণিক কীর্তিস্তস্ত আছে। ভিগ্নি 

সাহেব ইহা অশীতি সংখ্যক নির্ণয় করিয়াছেন। কোন্ কাঁলে 
৯৯ 
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যে তৎসমুদায় নিশ্ষিত হইয়াছিল, তাহ! নিশ্চর কর। সুক্ষঠিন * 

কিন্ত প্রাওুপুত্রেরা যখন এ দেশে আইসেন, তখন যে তাহার! 
' ইহার অধিকাংশ নির্মাণ করিয়া যান, তাহার কোনো! সন্দেহ 
নাই। হ্থবিখ্যাত প্রাচীন কীতিস্তস্তের মধ্যে « শঙ্করাচার্য্ের 
টিবব! ৮» ( টিব্বা অর্থাৎ পাহাড় ) একটা প্রধান । মুসলমানেরা 
ইহাকে “ তক্ত-হি-সলিমান ৮ অর্থাং সলে'মনের সিংহাসন 

কহিয়া থাকে । উহীরা কহে, যে, এই অনুচ্চ শৈলশিখরে 
সলোৌমনের সিংহাসন অধিিত ছিল । প্রবাদ জাছে, পুরা- 

কালে এক সময় কাশ্মীর প্রদেশ জলে গ্লাবিত হইলে কয়েক 

জন এখানে পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়। পুর্বে উল্লেখ করা 
গিয়াছে, কোনো কোনো ভৃতত্ত্ববেভা গ্রতিপন্ন করিয়াছেন, 

যে, কাশ্মীর মনুষ্যের আদিম নিবাস ছিল । স্থতরাৎ বোঁধ হঁয়, 

এই ব্জনপ্রবাদ এ বাক্যের সপক্ষতা সি তেছে। লেয়াহা- 

হউক, ভারতবর্ধের অলঙ্কার স্বরূপ স্থপপ্ডিত্ত শঙ্করাচাধ্য আপন 
বিদ্যাবলে এবং জনৈক নব্রপতির মন্ত্বলে বৌদ্ধদিগকে 
ভারতবর্ষ হইতে দুরীস্ুত করিয়া দেন এবং ক্রমে ক্রমে সমু 
দয় খণ্ড জয় করিয়া! পরিশেষে এই স্থলে আগমন পুর্ববক এই 
টিবক্তেবাস করেন। একারণ, ইহা ভাহাঁর নামানুসারে 
খ্যাতাপন্ন হইয়াছে । এখানকার লোকে তাহার অসামান্য 

বিদ্যা, বুদ্ধি এবং এঁশিক ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক প্রকার অলৌ- 
কিক উপন্যাঁস কল্পনা করিয়!'থাকে ৷ উল্লিখিত টিববা শ্রীনগ- 
রের সমতল ভূমি হইতে ১০৩৮ ফিট উচ্চ এবং রাজরাটা 
হইতে প্রায় অর্ধ ক্রোশ দূরবর্তী । ইহা! এমত স্থলে স্থিত, যে 
সকল দিক হইতে. উহা! সম্যক প্রকারে দৃষ্টি গোচর হয়। 
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এজন্য-কাশ্মীরীর! শঙ্করাঁচা্যের লোকাতীত গুণানুবাদ সম্বন্ধে 
' কহিয়া থাকে, যে, যেখান হইতে এই টিবব! দেখা যায়, তথায় 
“ সর্প দংশনের ভয় নাই। 

ইহাতে উঠ্ঠিবার ছুইটী পথ আছে। কিন্তু পশ্চিমদিগেরটা 
অপেক্ষাকৃত উত্তম । মহারাজ! গোলাপ সিংহ পরলোক গমন 
করিবার কিছু দিবস পুর্ব ইহা প্রস্তত করিয়া দেন । সোঁপান- 

 জেণী এই পর্বতের প্রস্তরেই নির্টিত, স্থবিস্তু ত এবং অতি উচ্চ! 
সর্বশেষে প্রায় চত্বারিংশ হস্ত পরিমিত পথ অতি ভয়া- 

নক। উহা! কাটিয়া সোপান হইবার উপায় নাই । স্থৃতরাং 
এমন ছুর্গম, যে, আরোহণ বা অবরোহণ কালে ছুই হাত দিয়! 
ধরিয়। ধরিয়া অতি সাবধানে হামাগুড়ি ভাবে পাদ বিক্ষেপ 

কারিতে হয়। শিখর দেশে উপনীত হইতে আমাদিগের ৪৫ 

মিনিট লা গিয়াছিল । 

১এই শৈলশিখরে একটী অত্যুৎকৃষ্ট প্রস্তর-নিশ্মিত মন্দির 

আছে। ইহা! খুষ্টান্দের দুইশত বগনর পুর্ববে অশোক রাজার 
পুত্র জলোকা1 কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছিল । প্রথমে দ্বাদশ সোপান 
অতিক্রম করির। একটা ক্ষুদ্র খিলানের মধ্যে প্রবেশ করিতে 

হয়। ইহা। প্রস্থে ২২ ইঞ্চ এবং উচ্চতায় ৬॥০ ফিট । দুই পার্খে 
হুর্ভেদ্য পাযাঁণ-প্রাচীর এবং সম্মুখে একটী কাষ্ঠের দ্বার 
থাকাতে ইহা রমণীয় গৃহ ব্ূপে, প্রতীয়মান হয়। মন্দিরে 
প্রবেশ করিবার নিমিন্ত ইহার অভ্যন্তরে স্থচিকণ প্রস্তরনিম্বমিত 
১৮টী দোপান আছে । এক একটা আট ফিট দীর্ঘ, এক ফুট 

, উচ্চ এবং এক ফুট প্রশস্ত । ইহার অধিকাংশ কেবলমাত্র এক 
এক খানি প্রস্তর । মন্দিরের অভ্যন্তরে দেড়:ফুট উচ্চ এবং 



এ কাম্মীর-কুুম 

আড়াই ফিট পরিধিবিশিষ্ট এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত এবং তাহার 

গাত্রে একটী সর্প খোদিত আছে । মহারাজার আদেশানুসারে ' 
'প্রত্যহ ইহার পুজা হইয়া থাকে। বাম পার্খস্থ ন্তন্তদয়ের : 
একটীতে ছুই উৎকীরণ পারস্ততাষায় খোদিত আছে । একের, 
তাঁৎপর্য্য, এই, যে, সম্বৎ ৫৪ সালে হাজিহস্তি নামক স্বর্ণকার 
এই লিঙ্গ প্রস্তত করেন। অপরটীতে লিখিত “ ধিনি এইলিঙ্গ 
স্থাপিত করেন, তিনি মজার পুত্র কোয়াজা রুকম, সৎবৎ_1” 

ইহার অবশিষ্টাংশ নিন্ে প্রোথিত, স্থতরাং পাঠ করা স্থকঠিন। 
মন্দিরের চতুষ্পার্্ে নয় ফিট প্রশস্ত বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরের রক 

আছে। এবং তদ্দারা উহার শোভা দ্বিগুণ হইয়াছে। 

এই গিরিস্থলে পূর্বের্বাক্ত মন্দির ব্যতীত আরো! কয়েকটা 
প্রস্তরালয়ের ভগ্রাঘশ দেখা বায়। এই মন্দিরের নিশ্মাণ-কৌশল 

বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে বিল্ময়সাগরে মগ্ন হইতে হয় 
এবং নিশ্চয়ই বুঝা যায়, ঘে১ এককালে তীরতবর্ষে শিল্পবিদ্যা- 
নুশীলনের একশেষ হইয়া গিয়াছে । কারণ, যে সমুদয় 

প্রস্তরে ইহা! নিশ্িত, তাহার একখানি ও শৈলাধারের নহে 
সমস্তই বহু দূর হইতে আনীত হইয়াছে। এক এক খগ্ড 
( যেয়ন সোপান ও রকের ) এত বৃহৎ, যে, অনুমান হয়, পাঁচ 

শত লোকেও নাড়িতে পারে না। তাৎ্কালিক লোকদিগের 

পদার্থবিদ্য। প্রভৃতিতে বিলক্ষণ বুযুৎপন্তি না থাকিলে এত উচ্চ 

শিখর দেশে এমন মনোহর নির্মাণ কিরূপে সম্ভবে ? গ্রত্যুত, 

ইহ! পৌরাণিক জনগণের অপাধারণ বুদ্ধি এবং বিচিত্র নির্মোণ 
কৌশলের স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 
, স্থান হইসে সমুদয় কাশ্মীর প্রদেশ দৃষ্টিগোচর হয় সথপ্ি 



কাশ্পীর-কুদ্ুম | ১৪২ 

রমণীয়তা এককালে নয়ন পথে পতিত হইয়া অতুল আনন্দ 
উত্পাদন পুর্ববক গিরিশিরেোখান-কষ্ট দ্বিগুণ প্রতিশোধ করে ॥ 
সৌধশিখর.তৃণাচ্ছাদিত এবং বৃক্ষগণ নবপল্লবিত বলিয়া নগ- 
রুট একখানি হরিদ্র্ণের গালিচা বলিয়া বোঁধ হুয়। সম্মুখে 

বিতস্তা নদী বক্রভাবে গমন করিতেছে (যদ্দষ্টে এখানকার 

শলের দৌড়দার কস্কা প্রথম আবিষ্কৃত হইয়! থাকিবে)--উত্তর 
'পশ্চিমভাঁগে হরিপর্ববতে|পরি অভেদ্য দুর্গ রহিয়াছে--উত্তর 

দিকে ডল. অর্থাৎ নাগরিক হ্রদ--তাহাঁর মধ্যে মধ্যে বিচিত্র 
বিচিত্র ছ্বীপপুগ্ক ও ভাসমানক্ষেত্র_পার্থে পার্ট মনোরম 
ক্রীড়া উপবন শ্রেণী-- দেখিতে অতি চিভবিমোহিতকর । এই 

স্থলে দণ্ডায়মান হইয়! কাশ্মীরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 

সন্প্র লক্ষ্য হইয়! থাঁকে। স্ততরাঁং কি নিকটস্থ, কি দূরস্থ, সকল 

রমণীয়, স্থান একাদিক্রমে নয়নগোচর হওয়াতে বিমলানন্দ 
উ€ ₹পন্ন হয়। যাহারা এখানে ভ্রমণোদ্দেশে আসিবেন, তীহা- 

দিগের উচিত, যে. সর্ববাদৌ এই শঙ্করার্য্যের টিববা এব নিল্গ 

লিখিত হরিপর্বত (ছুর্গ) আরে'হণ করিয়! কাশ্মীর প্রদেশের 

রমণীয়ত। ও দর্শনীয় স্থানের পরস্পর দূরতা অনুভব করেন । 

হুরিপর্বত বা! ছুর্শ। টগী 

হরি পর্বত একটী অসংগ্লিষ্ট ক্ষুদ্র পর্বত | ইহা নগ- 
রের.উত্তর প্রান্তে স্থিত এবং উদ্ধে,প্রায় ২৫০ ফিট। ১৫১৯০ 

খুঃ অন্দে দিল্লীর অধিপতি আকবার বাঁদসাহা ইহার চারি দিক 

অভায প্রস্তর প্রাকাঁর ছ'র! বেষ্টিত করেন । উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় 
,দেড়ক্রোশ, উর্ধে ১৮ হস্ত, ওস্থে ৮ হস্ত এবং তাহাতে ন্যুনাধিক 
এক এক শত হস্ত অস্তর'লে এক এক প্রহরী-্থান আছে । 



১৫০ কাশ্পীয-ফুসুম | 

ইহার তিনটী প্রবেশ দ্বার; দক্ষিণ পূর্ববভাগে কাচী দরো- 
য়াজী, পশ্চিমে বাচী দরোয়াজা এবং উর্তর-পশ্চিমে বা 

দরোয়াজা | 

এই পর্বতের শিখরপ্রদেশে প্রস্তর নির্টিত দুর্গ সংস্থা- 
পিতআছে। ইহাতে প্রবেশ কালে এখনকার শাসনকর্তার 
আজ্ঞাপত্র আবশ্যক। ইহাতে উঠিবার ছুইটা পথ আছে। 
উত্তরদিকেরটা প্রশস্ত ও স্গম এবং দক্ষিণেরটী অতিশয় বন্ধুর 

ও দুর্গম দুর হইতে ছু? রা দ্য এবং অতি স্থন্দর দেখায় । 

কিন্ত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে হতাশ হইতে হয়। তথায় 
কয়েকটী যৎসামান্য কুটার,, ইট কদর্ধ্য ক্ষুদ্র জলাশয় এবং 
মহাদেক্রে লিঙ্গ ও কালীমুর্তি সমন্বিত একটী দেবালয় ভিন্ন 
আর কিছুই নাই। গ্রবেশদ্বারে এক কামান এবং প্রত্যেক রিক্ষ- 
ণীয় স্থলে তিন তিন ক্ষুদ্ধ ও ঢুই দুই রহ কামান ্াপিত 
আছে। তৎদমৃদয়ের নির্দাণ কৌশল অতি প্রশংসনীয় % এ 
দ্বাতীত কয়েকজন কুশিন্ষেহ সৈন্য গ্রহরী রূপে নিযুক্ত দি | 

যে অভেদ্য শৈলপ্রাকার কাশ্টীরকে শত্রহস্ত হইতে রক্ষা 
করিতেছে, তাহাতে মন্ুবোর আণাণ বল তিলাগ্ধমাত্র আবশ্যক 

নখে এঈ কারণেই এখানকার নরেশ্বর ছুর্ণ জরক্ষিত করিতে 

উপেক্ষা করিয়। থাকেন । 
শঙ্করাচার্য্যের টিববার,ন্যায় এখাঁন হইতেও কাঁশ্দীরের 

শোভা স্পষ্ট লক্ষ্য হয়। হঁতরাং পর্যটকের! যেন ছুর্গ দর্শন- 

চ্ছলে এই অনুপম আনন্দ উপভোগ 'করেন। " 



দ্বিতীয় অংশ 

ভল অর্থাৎ নাগরিক ত্রাদ। 

পাঠক চল, এখন একবার নাগরিক হুদের রমণীয়তা দর্শন 
'করিয়! আমি। ইহার সমুদ্র দর্শনীয় স্থান তন্ন তন্ন করিয়! 
সন্দর্শনপূর্ধক সম্যক প্রকারে পরিভোষ লাঁভ করা এক আধ 
দিনের কাজ নহে । কোনে মনোহর ক্রীড়। উপবনে কিয়দি- 

বস বাদ করত ইতস্ততঃ পর্যটন করিলে তৃপ্রিপূর্ববক ক্ষুণি- 
ৃততির সম্ভাবন] বটে। টি ন। হতো আর এক কাজ কর ; 

উঞ্চঘুযপরি এক পক্ষ গতার়াত করত সমুদয় স্থানে পরিচিত 

ইও। পরে কেনৈ। পৌর্ণমানী শর২শশীর স্থণীতল গুবিমল 

কিরণে প্রিয়তম শহৃদের এহিত কোনে| উপবনের প্রস্তরাসনে 

আমীন হইয়। হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটন পুর্ধক প্রকৃতির শোভা 

বিলোকন কর এবং প্রেম।ভিমিক্ত চিন্তে স্থট্টিকর্ভার মহিম| ও 

গুণানুবাঁদ কীর্তন দ্বারা মানবভীবন সার্থক কর। 

সের-গড়ী অর্থাৎ রাজবাটার সন্ম,খে ঈটকোল নান্ধী প্রণ্ঠলী 

পূর্বববাহিনী হইয়! বিতস্ত! নদীর সহিত ত এই হ্দকে সংলগ্ন করি- 

তেছে। প্রণালীর প্রবেশ দ্বারে দ্খিতে পাইবে, মহারাজার 

পালিত হংস ও রাজহংসকুল নির্ভয়ে কেলি করিয়া বেড়া- 

ইতেছে এবং নানাবিধ মনোহর রাজ-তরণী ভাসমান রহি- 
মাছে অনুমান ৪০ ফিট যাইয়া! একটা সেতু দেখিতে 
পাইবে। উহার নাম গাওকদল। সেতু পার হইয়া বাম পার্ে, 
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স্থদৃশ্য সফেদ! শ্রেণী এবং সূর্য্যাতপ বর্জিত একটা স্থন্দর 
উপবন। এই উপবনে প্রণালীতটে যে কাণ্ঠ নির্মিত দ্বিতল 

লড়ী (বাটী) দেখিতেছ, উহাতে লেখক কিয়দ্দিবস বাঁস 
করিয়াছিল । “দক্ষিণ পার্থে বারুদ খানা । কিয়ন্দদর গমন 
করিলে বাম ভাগে মনোহর চেনার বাগ। ইহাতে শিবির 

স্থাপনপুর্রবক বাঁস অতি প্রীতিদায়ক । কিন্তু নদীর জলোচ্ছাসে 
প্লাবিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । | 

অনতিদূরে ফ্রোগজন্ অর্থাৎ হ্রদের দ্বার | সেরগড়ী হইতে 
ইহা অর্ধক্রোশ দুরে স্থিত এবং নৌকা দ্বারা এখানে আসিতে 
৩৬ মিনিট লাগে। হ্রদের ছার এক্ধপ কৌশলে নিশ্রিত, যে 

যকালে নদীর জল নিম্ন থাকে, তৎকালে কবাট উদঘার্টিত, 
এবং যখন জল কিরন্দ,র উদ্ধে উদ্খিত হয়, তখন উহা! অপ্পনা 

হইতেই রুদ্ধ হইয়া যায় | স্ুতরাৎ নদার জলোচ্ছ শীসেহরদের 

মধ্য ও পান্থ গ্রাম. নগর ও ভূমি প্রািত ত হইবার ভয় নাই। 
দ্বারের উপরিভাগে সেতু আছে এবং তথা হইতে একটা ্বদৃঢ় 
বাধ (ষে বাঁধের বিষয় পুর্ব উল্লেখ কর। গিয়াছে) নির্গত হইয়। 

নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । পাঠান নরপতিরা এই সেতু ও 
বার প্রন্তত করিয়াছিলেন । কোন্ জাঁতীয় শাসন-কর্ভাদিগের 

রাজত্ব কালে যে বার নির্মিত হয়, তং সন্দন্ধে কেহ একবাক্য 
নহে । স্থতরাং নিশ্চয় করা স্তকঠিন। পরস্ত ইহা যে অতি 
প্রাচীন, তাহার কোনে। সন্দেহ নাই। ছ্বারদেশ মংস্ত ধরিবার 

প্রিয়স্থান এবং ইহার জল ১০ হুইতে.৩০ হস্ত পর্য্যন্ত গভীর | 
হুদ দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন ক্রোশ এবং প্রস্থে দেড় ক্রোশ।, 

ইহার গভীরতা সকল স্থানে সমান নহে, কিন্তু গড়ে ছয় 
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হস্তের অধিক হইবে না। ইহান্ুজল অতিশয় স্বচ্ছ ও স্থাস্থ্য- 
কর। নিল্নদেশ ও পাশ্বস্থ অসংখ্য অসংখ্য উত্দ হইতে ইহার 
জল উৎপন্গ বা নিঃস্থত হইয়া থাকে | এতঘ্যতীত উত্তর 
পশ্চিম ভাগস্থ অত্যুন্নত গিরিমাল! হইতেও অনেক বারিধার! 
নির্গত হইয়া ইহাতে পতিত হইতেছে । ইহাতে অনেক জল- 
জলতা, পানীফল, কমলিনী এবং কুমুদিনী গ্রভৃতি আছে। 

এখানকার অনেকে থাল পরিত্যাগ পূর্বক হ্থুলভ ও স্থৃবিস্তৃত 
পদ্মপত্রে আহার করিয়া! থাকে । ইহাতে মৎস্য প্রচুর। মধ্যে 
মধ্যে দ্বীপ, তদুপরি লোকালয় এবং চতুঃপার্খে বাসবের 
নন্দন কানন সদৃশ মনোহর ক্রীড়া উপবন থাকাতে হদটা 
দেখিতে অতি রমণীয় | 

"পাঠক, হ্রদে প্রবেশ করিয়! অত্যুচ্চ জলজলতার মধ্য দিয়া 
অনেক মার্গচিহ্ন দেখিতে পাইতেছ। কোন্টীকে অবলম্বন 
করিষ্তব ভাবিয়! স্থির করিতে পারিতেছ না । আইস, আমার 

সহিত আইম। এই ষে বামপার্থন্থ নালামার নান্বী প্রণালী 
উত্তরবাহিনী হইয়া ইহার সহিত আঞ্চার হদকে সংযুক্ত 
করিতেছে, চল, ইহাই অবলম্বন করিয়া দর্শনীয় স্থান সমুদয় 
একাদিক্রমে শৃঙ্থল। পূর্বক দর্শন করি। 

দ্রোগজন্' হইতে ১৫ মিনিট আসিয়া বাম ভাগে যে 
একটী ক্ষুদ্র পল্লী দেখিতে পাইভেছ, উহার নাম বুদমর্গ। 
উহার সম্মখে যে বড় বড় বিং ংশতি খানি প্রস্তর পড়িয়া রহি- 

য়াছে, উহাতে শাল ধৌত হয়। এস্থানের জলের এমনি 
গুণ, যে, উহাতে শাল ধৌত করিলে যেরূপ কোমল ও চিকণ 
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হইবে, উহার এক হস্ত পরিমিদ্ভ দূরে ধৌত করিলে 'তদ্রপ 
উৎকৃষ্ট না হইয়া বরং অপরুষ্ট হইয়া যাইবে । | 

কিয়দ্দুরে ক্রালিয়ার নামক গ্রাম । এস্থলে “কয়েকটা: 
পুরাতন ঘাট শবং হন্্ের ভগ্নাংশ ব্যতীত আর কিছুই. 
জষব্য নাই। 

এস্থান অতিক্রম করিয়া! সন্মখে যে প্রস্তর নির্দিত সেতু 
দেখিতেছ, ইহার নাম নেউইদিয়ার | ইহাতে তিনটী খিলান 

গাছে এবং মধ্যস্থলের ছুই পার্খে পারস্য ভাষায় যাহা 
লিখিত ছিল, তাহা স্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছে না । 

অদূরে সতু নামক বাধ । ইহা প্রাগুক্ত সেতুর দক্ষিণদিক 

হইতে আরম্ভ হইয়া হদের অপর পার্্স্থ নিষাৎবাগ নাম! 
তপোবনের সমীপবর্তী হওতঃ হদকে বিখণ্ডে বিভক্ত করি- 

তেছে। ইহা দৈর্ঘেয ছুই ক্রোশ এবং ্রস্থে গড়ে আট্হস্ত | 

ইহার এই দীর্ঘ দেহের মধ্যে মধ্যে থে আছে-_সঘষ্টির 
২খ্যা-নয়টা। ছুইটী প্রস্তর এবং সাতটা কাষ্ঠ নির্মিত। 

অতিশয় প্রাচীনত্ব বশতঃ এবং জীর্ণ সংস্কারভাবে ইহার 

স্থানে স্থানে খণ্ডিত হইয়াছে । পরস্তু কিঞঝিৎ কষ্ট স্বীকার 
পূর্বক ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্ধ্যস্ত পর্যটন 

করিলে (যাহাতে ন্যুনাধিক ১০ ঘন্টা লাগে) যে অনুপম 
আনন্দ উপলব্ধ হয়, তাহাতে অনুরোধ করা যাইতে পারে, 
যে, পাঠক সাবকাশমতে তাহা উপভোগ করিতে কদাচ 

বিশ্বাত হইও না। কিন্তু আপাততঃ এস্কল পরিত্যাগ রুরিয়! 
অগ্রসর হও।. সম্মখে কত কত চিত্ত-বিমোহিত-কর এঁশিক 

'ঘ্যাঁপার দেখিয়া! পুলকিত ও চমণ্রুত হইবে। 
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এই দেখ আমর! কমল নে প্রবেশ করিলাম । কিয়দ্দিধম 
' পুর্ব পদ্মপত্র সমুদয় জলে শয়িত ছিল। এক্ষণে জলের অ- 
ধোগমন ও নীহারপাতের হ্রাসত! নিবঞ্ধন পত্রগুলি গাত্রোথান 

করিয়াছে । যোধ হইতেছে যেন নিম্ন দেশস্থ স্থকোমল ভোগ- 
বিলাঁলী পানীফলকে আতপ তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই 
প্রকৃতি দেবী ছত্রধারণ করিয়াছেন । কমলিনী বিকসিতা হুই- 
য়াছে। ইহ! যেরূপ বিপুল*শরীরা, স্ববাসিত। ও মনোহারিণী, 
তেমন বোধ হয়, আর কুত্রাপি নাই। জলমীমা হইতে 

ছুই হস্ত উর্ে ম্বণালাসনে গর্ত রাজ্যেশ্বরীর ন্যায় অধি- 
ঠিত! হইয়! নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিতেছে । কিন্তু নির্ব্ববাদেই 
ব। কিরূপে বলি ? তাহা হইলে পবনভরে স্ব সু দোছুল্যমানা 
হই'বারই বা কারণ কি ? কল্পন। অনুমান করেন, পাছে কেহ 

ইহাকে এখানকার মহিলাঁগণের অনুপম বদন-মগুলের সহিত 
তুলন্৷। করতঃ ইহার গর্ব খর্ব করে, হ্থদ্ধ এই ভয়েই কাপি- 

তেছে! 

পাঠক, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হও। সম্মূখে এ যে কয়খানি 
ক্ষেত্র দেখিতেছ, উহা কি বোধ হয়? উহাতে মহোল্লাসে 
ক্ষকগণ কৃষিকম্্ম করিতেছে ; কীাকুড়, শসা. তরমুচ, বেগুণ 

প্রভৃতি আহার্ষ্য জ্রব্য অতিস্থন্দর জন্মিরা রহিয়াছে ; বিক্রয়ার্থ 

মহিলাগণ ফল সঞ্চয় করিতেছে ;* কোনো কোনো ক্ষেত্রের 

উপর পর্ণকুটীর রহিয়াছে, ঠিক যেন আমাদিগেরই দেশের 
শস্য' ক্ষেত্র | কিস্তু এত অগাধ জলে ক্ষেত্র কিরূপে অ।ইল £? 

' চল, আরো!" কিছু সমীপবর্তাঁ হইয়া ইহার তত্ব অনুধারন 
করিয়া দেখা যাউক । স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা ছিন্ন 
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মূল তাবে অর্থাৎ নিম্বদেশস্থ ম্বতিকার সহিত অসংলগ্ন অব- 

স্থায় জলের উপর ভাসিতেছে। কেননা, এ যে উহা! কৃষকদি- 
গের পদভরে কম্পিত হইতেছে ! ইহার একাংশ জলে নিমগ্ন 
করিবার জন্য *মামরা এত প্রযত্ব করিলাম, কিন্তু কিছুতেই 
কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলাম না । ইহাই সেই চিরশ্রুত কাশ্মী- 
রের ভাসমান: ক্ষেত্র। মেক্সিকোর ভাসমান উপবন পৃথিবীর, 
সপ্ত অন্ভুতকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত-_ইহাও কি সেই শ্রেণীতে 
গণ্য হইতে পাঁরে না ? 

কাশ্মীরীরা নিম্নলিখিত রূপে ভাসমান ক্ষেত্র নির্মাণ করিয়া 
থাকে। হদে অনেক জলজলতা আছে। ঘে স্থানের জল গভীর 

নহে, তথাকার লতা সকল জলের নীচে প্রায় দেড় হস্ত পরি- 

মাণ রাখিয়া কাটিয়৷ দেয়। জলের গতি মন্দ্র বলিয়। লতাগুলি 

ছিন্নমূল হইলেও কোনো স্থানে যাইতে নু! পারিয়া এক স্থলেই 
পরম্পরে সংলগ্ন রহে। কৃষকেরা তছপরি ক্রমে ক্রমেণক্ষুড্ 

লতা ও ম্বক্তিকা জমাইতে থাকে । চারি বা পাঁচ স্তর করিতে 
করিতে উহা বিলক্ষণ দৃঢ় এবং কৃষিকর্মমোপযোগী হইয়া উঠে । 
এই রূপেই ভাসমান ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। পাছে জলে ভাসিয়া 
যায়, অথব! হ্রদের হাস বৃদ্ধি অনুসারে কোনো অনিষ্ট ঘটে, 
এইজন্য কয়েকট! লম্বা মোটা কাঠ ইহার স্থানে স্থানে দিয়! 
স্বত্বিকাতে প্রোথিত করিয়ধ রাখে । পাঠক, শুনিয়া থাকিবে 
« কাশ্মীরে জমি চুরি হইয়া থাকে ”-_ইহা! তাই । কোনে 
ক্ষেত্র অপেক্ষারৃত উর্বর! বা ফলযতী হইলে ছুষ্ট লোকে 
স্থবিধা পাইলেই অপহরণ করিয়া আপন ক্ষেত্রের সহিত ' 
'এমন অলক্ষিত- রূপে সংলগ্ন করিয়া দেয়, য়ে, অপহরণ কার্ধ্য 
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ধৃত করা 'ছুফষর। মধ্যে মধ্যে এইরূপ রহস্য জনক অনেক 
' অভিযোগ রাজদ্বারে উপস্থিত হয় । এমন কি, ক্ষেত্র ক্ষুপ্জ 
হইলে.কখনো কখনো আকর্ষিত হইয়া হৃদ ও প্রাণালী অতি- 
কম পুর্ববক উহা! বিচারালয়েও আনীত হইয়া থাঁকে। ভাসমান 
ক্ষেত্র কেবল মাত্র এই হুদে আছে, অপর কোনে! জলাশয়ে 
মাই। 

কিয়দ্দূরে হজরঙবল নামে একটা গ্রাম । ইহ হদের ঠিক 
পশ্চিম দিকে । এস্থলে মুসলমানদিগের একটী বৃহৎ মসজীদ্ 
আছে। উহার অভ্যন্তর স্বিস্তত, অত্যুচ্চ, নাঁনাবর্ণের বস্ত্রা- 

চ্ছাদিত এবং ঝাঁড় লা্চন দ্বারা শোভিত । এক প্রান্তে একচী 
প্রকোষ্ঠ । উহাতে কাচের আচ্ছাদন বিশিষ্ট ক্ষুদ্র রজত বাক 
এক গাছি কেশ, আছে । মুসলমানেরা কহিয়া থাকে, ইহা 

মহম্ম্দর শ্বাস্রুদুলাম | প্রতিৰ্নর এস্থলে চারিটী মেলা হইয়া 
থাকে । তন্মধ্যে আ্রাবণমাসে সর্বাপেক্ষা মহভ্তর মহোৎসব হয় । 

পাঠক মনে কর, আ'জ্ সেই মেলার দিন উপস্থিত। স্বতরাঁ 
চল, একবার অবতরণ পূর্বক উহার কৌতুক দর্শন কর! 
যাঁউক। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, 
কি বুদ্ধ, কি ধনী, কি নির্ধন, এত লোকের সমাগম হইয়াছে, 
যে, সহর ও চতুষ্পার্খববন্তী গ্রাম সকল শৃন্য-প্রায় হইয়া গিয়াছে । 
এঁ দেখ, আপণশ্রেণীচ দ কত প্রকার মনোহর দ্রব্য বিক্রয় হই- 
তেছে। ক্রেতা ও বিক্রিতদিগের কলকল রবে এত উচ্চরব 
হইতেছে, যে আমাদিগের পরস্পরের বাক্য শ্রবণগোচর হই- 

তেছে না ।'এ দেখ, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উষ্ীষধারী মৌলবীর! 
উচ্চ কাঁষ্ঠীসনে উপবেশন করতঃ দোঁছুল্যমান হইয়া কোরণি 
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পাঠ করিতেছে__কেহ কেহ বা দণ্ডায়মান হইয়া! আোতৃবর্গকে 
স্বধর্ম্মের সনাতনত্ব ও মুক্তিদাতৃত্ব মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করি- 
তেছে। মসজীদাভান্তরে প্রবেশ করিয়া দেখ "লোলচর্দ 

বিগলিতদন্ত, “শুভকেশ, গুভ্রবাস, জ্ুচিত্র উষ্ভীমধারী এক 

অশীতিপর বৃদ্ধ ভক্তি সহকারে সকম্পহান্তে পূর্বোক্ত মহম্ম- 
দের শ্মাশ্রলোম উর্দাদেশে ধারণ করতঃ দর্শকদিগকে দেখাই- 
তেছে এবং অর্দস্ফট স্বরে মহম্মদের গুণগান করিতেছে। 
দর্শকদিগের মধ্যে অনেকে ভক্তিরসে দ্রেব হইয়া গদ্গদ্দ ভাঁবে 
আপাদমস্তক বাঁহু বিস্তার পূর্বক প্রণিপাত করিতেছে--চারি- 

দিক “ আল্লা! আল্লা ” রবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে । এদিকে 
দিবা অবসান প্রায় । পাঠক, চল, একবার হদে নৌকাদৌড়ের 
রঙ্গ দেখা যাউক। উৎসব উপলক্ষে অন্যন পাঁচশত তরণী 
একত্র হইয়াছে । উহার মধ্যে যে সমুদয় বাহকদিগকে মল্প- 

বেশে ও রণ সজ্জায় সজ্জিত দেখিতেছ, তাহাদিগেরই মৌকা- 

দৌড় হুইবে। মম্মখে হ্দের জলধূ ধ করিতেছে। তথায় মধ্য- 
স্থলে বিশ হস্ত পরিসর স্থান রাখিয়! দর্শকদিগের তরণীমালা 

ছুই অবিণছন্ন শ্রেণী হইল। মধ্যস্থলে নৌকাদৌড় হইতে 
লাঁগিল। পবন বেগে নৌকা সকল দৌড়িতেছে, চাপ্পার * 
আঘাতে হদ কম্পিত হইতেছে, জয়ীদিগের জয়ধবনিতে চারি- 
দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া 'উঠিতেছে, দেখিতে শুনিতে অতি 
আনন্দজনক | দেখিতে দেখিতে দিউ মণ্ডল তমসাচ্ছন্ন হইল। 
বিহগকুল নীড়ে প্রত্যাগমন কালে কলরব করিতেছে--বোধি 

হইতেছে, তাহারা যেন সন্ধা আগত দেখিয়া মানবগণকেও ' 
* নৌকার দার্তকে এখালে,চাপ্প। কহিযা খাকে। ্ 
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জনতা ভাঙ্গিয়া স্ব ছ্ব ভবনে গমন করিতে বলিতেছে ! অতএব 

'পাঠক, চল, "আমরাও আপনাপন আশ্রমে বিশ্রাম করিতে 
যাঁই। অদ্য ক্রীড়া উপবনের একটীও দেখ! হইল ন1। স্থবি- 
ধামতে কল্য তাহা হইবে। 

[ নসীম বাগ] (পারস্য ভাষায় নসীম শব্দের অর্থ মন্দ মন্দ 
বায়ু) দ্রোগ্জন হইতে ১।* ঘণ্ট। নৌকাপথে আদিলে হজ- 
রৎবলের অনতিদূরে নসীম বাগ। ইহা দৈঘ্যে প্রায় এক 
ক্রোশের চতুর্থাংশ এবং প্রন্থে এক ক্রোশের অফ্টমাংশ। ইহা! 
আকবর বাদসাহ নিন্মীণ করেন এবৎ ভগ্রাংশ দেখিয়। বোধ 
হয়, ইহা আদৌ প্রস্তর প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। অধুন! 
ইহাতে কেবল মাত্র অন্ন পাঁচশত অতি বৃহ ও পুরাতন 
চেনীর বৃক্ষ আছে | এক একটা এত স্থুলায়তন, যে, পঁঁচ জন 
লোকে হস্ত প্রসারণ পুর্ববক পরিবেষ্টন করিতে পারে না । 
বৃক্ষশ্রেণী শৃঙ্ঘল। পূর্বক দণ্ডায়মান হইয়া স্থশীশুল ছায়! দ্বান 
করিতেছে বলিয়! স্থানটী অতি রমণীয়। 

চা*রচেনার অর্থাৎ চারিটী চেনার সম্বলিত দ্বীপ । ইহাকে 
রূপা লং অর্থাৎ রজতগ্বীপও কহিয়া থাকে । ইহা নসীম 

বাগের সন্মখে এবং হ্রদের উত্তর প্রান্তের মধ্যস্থলে স্থিত। পরি- 

মাণে এই দ্বীপ ৯২ চতুরঅ হস্ত এবং জল হইতে প্রায় ছুই হস্ত 
উচ্চ। নিন্াণ কালে ইহার চারিকফোণে চারিটা চেনার বৃক্ষ 
ছিল। এইজন্য ইহার ন।ম চা”রচেনার হইয়াছে । কিন্তু অধুন! 
কেবল ছুইটীমাত্র বিদ্যমন আছে । ইহার মধ্য ছলে তিন হস্ত 

' উচ্চ ৩৬ হস্ত দীঘ এবং ৩০ হস্ত প্রশস্ত প্রস্তর-নির্িত আলন 
রহিয়াছে । তছুপরি ৯০হস্ত উচ এবং ১৭"চত্ভুরঅ হস্ত আয়; 
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তন বিশিষ্টঘার একটা ক্ষুদ্র প্রস্তরাসন দৃষ্ট হয়। ড় ছুপর উপ. 

বেশৃম পূর্বক দর্শন করিলে হ দের কি রমণীয়ত| ॥ চারিদিকে 
. জলরাশি ধূ [ধু করিতেছে-_ছয় হাত জলের নীচে মৎস্থাগণ 

ক্রীড়া করিয়। রেড়াইতেছে__জলজলতা জল হইতে নিষ্র্ান্ত 
হইব!র জন্য যেন প্রয়াঁস পাইতেছে, স্স্ষ লক্ষ্য হয়_-নীল- 

বর্ণ আকাশ পবিত্র হ্ু্দগর্ভে প্রতিফলিত--তটস্থ বৃক্ষ, উপ- 
বন, পর্ধবত সমূহ মুলদেশ উর্ধে সংস্থাপন পূর্ববক নতশিরে 
গ্রতিবিন্বিত _সমাগত তরণীর চাপ্পাঘাতে সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন 

হইয়া আর এক প্রকার নূতন আকারে পরিণত-_সম্মখে 
ক্ষেত্র সমুদয় জলের উপর ভানমান-__দক্ষিণ পার্খে হজরতবল 

ও নসীমবাগ শোভায়ম।ন--পশ্চা ও বামভাগে শালামার, 

নিষাৎ ও চশমাসাহী প্রনৃতি মানোহগ ক্রীড়া উপবনের কিয়- 

ংশমাত্র প্রত্যঙ্ষীভূত _ পাচ্ছে তৎসমুদর ঝটকারূপ অনিবার্ধ্য 
নৈসর্গিক দ্থ্য দ্বারা উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হয়* একারণ করুণাময় 
ঈশ্বর উহাদিগের পশ্চা্ভাগে অভেদ্য ও অনুনল্লঘনীয় শৈল- 
প্রাকার নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এ সব দেখিলে অভূতপূর্ব 

আনন্দের উদয় হয়। 
পূর্বতন ভ্রমণকারীর! বর্ণন! করিয়াছেন, যে, এই চাঁ"রচে- 

নারের মধ্যদেশস্থ আসনোপরি একটা প্রস্তরের মন্দির এবং 

তাহার চতুষ্পার্থে পুষ্পবটিকা ছিল। কিন্তু অধুনা তাহার 
নিদর্শন মাত্রও নাই। মহা'রাজ। রণজিৎ সিংহের অধিকার 

কালে দেওয়ান কুপারাম * নামক এক জন শাসনকর্তা .এই 
ক্রীড়াদীপ নিন্মাণ করেন । 
ভর »কুপারাম অতিশয় ইজ্ির-ভোগ-বিলাসী ছিলে ছিলেন । ন। তিনি যে সম্মদয় তর- 

শীতে বিহার করিতে যাইতেন,.তাহার অধিকাংশ তরুপ-বয়ন্ক। পরম সংদ্দর 
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| রঘুনপুর হুদের উত্তর প্রান্তে এই ক্ষুদ্র পল্লী । ইহাতে 
'একটী উৎস:আছে। উহার জল অতিশয় স্বাছু ও শীতল ৷ 
'এখানে মহারাজার চাউল, ময়দা প্রভৃতির জলঘন্ত্র আছে । 
এবং এখানে বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশম্ম জলযন্ত্র দ্বার! 
রেসম প্রস্তুত করিধার কারখানা নূতন প্রতিষ্ঠিত করিয়া! আপন 
অসীম বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন ও রেসমের প্রচুর উন্নতি সাধন 

' করিয়াছেন । * 

[ শালামার বাগ ] (শালা-_গৃহ এবং মার--কন্দর্প) 
গ্রত্যুত ইহ! যেরূপ মনোহর, তাহাঁতে ইহার এই নাম প্রক্কতই 
হইয়াছে। ইহা সর্বেবাৎকৃষ্ট ক্রীড়া উপবন এবং জাহাঙ্গীর 
বাদসাহ দ্বারা নিশ্রিত। ইহ! হ্রদের উন্তর-পুর্বব'কোণে স্থিত 
এব ২৪ হস্ত প্রশস্ত ও প্রায় অর্ধ ক্রোশ দীর্ঘ এক কৃত্রিম 
প্রণাল্লী দ্বারা সংযুক্ত । এই প্রণালীর উভয় পার্থ বৃহৎ বৃহৎ 
বক্ষচ্ছায়াময় ও দুর্ববাদল-শোভিত স্থবিস্ত ত বত্ম আছে। ভদ ও 
প্রণালীর সঙ্গম-্থানে ভগ্নাংশ দেখিয়া বোধ হয়, পুর্ববকালে 
প্রস্তর নিশ্মিত মনোহর দ্বার ছিল । 

শালামার দৈর্ঘ্য ১১৮০ হস্ত এবং প্রস্থে নিম্ন দেশে ৪১৪ 

মহিলাব,দ্দের জুকোমল হস্তে বাহিত হইত ।আবার কোমো কোনোটাতে মাঝির 

ত্ব স্ব এপ্রণয়িণ সমভিব্যাহারে উপবেশনু পুর্ধক বাহিত । তিনি নাবিক- 
দিগকে প্রণত্র সম্বলিত নৃতন প্রকারের চাপ পা আঘাত রে শিখাইয়া- 

ছিলেন। একারণ অদ্যাঁপি তৎসম্ুদয় ** কৃপারামী চাঁপ পা” নামে খ্যাত 
আছে। সেই সম্ুদায়। বিশেষ 1: চাঁপ পা পরিত্যাগ পূর্বক কেবলমাত্র পদাঁঘাতে 

নৌকা 'চালন, ভোঁগবিলাষী প্রণযী জনগণের অতি প্রিয় । যেহেতু তচ্ছার। 

আরোহীদিগের শরীরে রোমাঞ্চ ওতভৃতি পাতি লক্ষণ কাবিভু অহষ 
ধাকে। 

চক 
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ও উপরিভাগে ৫৩৪ হস্ত। ইহার চারিদিকে ইক ৫ গ্রস্ত 
নির্টিতি ছয় হস্ত উচ্চ প্রাচীর আছে। ইহ! চারি্বল 1 সকল 
তলই গায় সম-আয়তন । 

এই উপবম এবৎ পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী যেরূপ প্রণাঙ্গীতে 
প্রহনীত এবং কৃড়িম উংস ও জল-প্রপাতার্দি থাকাতে যেরূপ 
প্রীতিকর, তাহা বিনা দৃষ্টিতে বোধগম্য হওয়া স্কঠিন।, 
কেননা আমাদিগের দেশে এমন কোনে পদার্থই নাই, যাহার 

সহিত ইহাদিগের তৃলন। হইতে পারে । বোধ করি, বাগান 

যে আবার ভ্রিতল, চারিতল, দশতল হয়, ইহাই অমেকের 

কল্পনা পথে আইসে না। ইহা দ্বিতল কিজ্রিতল কোটার ন্যায় 

এক তলের উপরি অপর ভল সংস্থাপিত, এক্প ভাবে নহে । 

মনে কর, কোনে! অত্যক্চ অনরল পর্দতর নিদ্দদেশ প্রথম 
তল, তদুপরি স্তবক দ্বিতীয় তল » ছুপনুর ভুতীয় তল, রে 

ভাবেই উপবন সমূহের তল কথিত হইতে পারে। ঘিনি কখ 

কোনে; পর্বতের গাে স্তর-বিশিষ্ট শশ্তক্ষেত্রের ও 

দেখিয়াছেন, তিনি ইহাদিগের নির্মাণ কৌশল কথঞ্চিং হৃদয়- 

ঙ্গম করিতে পারিবেন । 

পূর্ব্বোক্ত উদ্যানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, 
ঠিক মধ্যদেশ দিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় শ্রেণী আছে; এবং 

এক হস্ত গভীর ও ১৮ হই'তে ২৮ হস্ত পর্ধ্যস্ত প্রশস্ত প্রণালী 
দ্বারা একের সহিত অপরটী সংমিলিত । এই সমুদয় জলাশয় 

ও প্রণালী সুচিকণ কৃষ্ুবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত এবহ বৃহৎ. 'বুহং 
অতি স্বন্দর কৃত্রিম উৎস ( ফোয়ারা ) পরিপুরিত। সমুদয়ে : 

৯৬৭ ফোয়ারা আছে। ইহার অধিকাংশই উপরিতম অর্থাৎ 
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চতুর্থ তলে স্থিত। উদ্যানের পশ্চান্ভাগস্থ গিরিদেশ হইতে 
জলধারা নি:স্যত হইয়া উপরিতন তলে প্রবেশ করিতেছে। 
তথ|কার ফোয়ারা সমুদয়কে বিবিধ প্রকার ক্রীড়াশালী করিয়া 
চিন-বিমৌহিতকর প্রপাত দ্বারা এ জলধার! নিঙ্গতলে পতিত 
হইতেছে। এইরূপে একাদিক্রমে সমুদয় তল পরিভ্রমণ পূর্ববক 
উদ্যান পরিত্যাগ করিয়! বহির্দেশস্থ প্রণালীতে পতিত এবং 
পরিশেষে হ্রদে মিলিত হইয়া যাইতেছে । 

উপরিতন তল সর্পরাপেক্ষা উচ্চ, মনোহর এবং প্রাচীর 

বারা বেষ্টিত । ইহাতে বিচিত্র প্রস্তর-নির্ষিত বিলাস-ভবন 
আছে। এখানকার জলাশয় এমন প্রণালীতে নির্মিত, যে, 

দগুায়মান হইলে কোনে! স্থলে কটি, কোনো স্থলে বক্ষঃ ও 
কেনো স্থলেবা গ্রীবাদেশ জলে নিমগ্ন থাকে । শ্বতরাং 

পাঠক; বুঝিয়া লও, ইন্ড্রিয়স্খাসক্ত বাদশাহগণ এস্থলে 
অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী শত শত কামিনীগণকে উলঙ্গিনী 

করিয়া কিরূপ নিললজ্জ আমোদ সহকারে জলবিহার করিতেন। 

সমুদয় ফোয়ারা ক্রীড়া করিতেছে-তাহাঁদের প্রত্যেকের 

মুখ হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকা.র জলধারা নিঃস্হত হইতেছে-- 
কতক ধারা ঠিক সরলভাবে উখিত--কতক বা অতি স্ন্দর 
বক্রভাবে পাতত । আবার কোনো কোনো ফোয়ারার মুখ 

অপ্রশস্ত করিয়। দেওয়াতে নিম্নলিখিত পারস্য কবিতার যাথার্ধ্য 

গ্রতিপন্ন করিতেছে 7: 

হিম্মতে সাহেব দল 1 দর তঙ্গ দক্তী তজ-নেস্ত। 
আবে ফব্বর1 যে ভঙ্গী ম্যাল বাল) মে কুনদ || 

অর্থাৎ মহান্ুভব লোকের সদাশয় সমুদয় বিপনকাঁলে_ 
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 অিয়মাণ ন! হইয়। অধিকতর উন্নত হইয়! থাকে । . যেমন 
ফোয়ারার মুখ যত 'অপ্রশস্ত করিয়া দিবে, ততই 'জলেয় তেজ 

 উর্ধগামী হইবে। 
আবার উত্ধোথিত জলধার! সমুদয়ের উপরে সূর্ধ্যরশ্যি 

প্রতিবিদ্বিত হওয়াতে সহ সহত্র ইন্দ্রধন্থু উৎপন্ন হই- 
তেছে_নিক্ষি9্ভ জলকণা কতক বা উৎকৃষ্ট নীলবর্ণে, কতক 
বা উজ্জ্বল পীতবর্ণে কতক বা অপর কোনো মনোহর বর্ণে 
শোভ1 ধারণ করিয়া! পতিত হইতেছে-_উদগত বাম্পরাশি 
তরল অলক মেঘ বা কুজ্ঝটিকার ন্যায় চারিদিক আবৃত করি- 
তেছে_-এক তল হইতে অপর তলে জল গন্ভীর শব্দে পড়ি- 

তেছে-দেখিতে যে কি মনোহর, তাহা প্রকাশ করিবার 
শব্দ নাই। কথিত আছে, একদা শারদীয় রজনীর্ফোগে 
সাহ আলম বাঁদসাহ এইউপবনে বিহার করিতেছিলেন ১ 

এমত সময় সহস! দেখিতে পাইলেন, কেরে বৃক্ষশাখায় ্লকটা 
উজ্জ্বল পদার্থ চন্দ্রকিরণে প্রতিবিদ্বিত হইয়া মনোহর কিরণজাল 
বিস্তার! করিতেছে। তদ্দর্শনে প্রীতিপ্রফুল্ল মনে অনুসন্ধানের 

পর অবগত হইলেন, যে. উহ! সোঁণার ঝগ্ৃঝগ! মাত্র, কোনো 
পতাকাচ্যুত হুইয়! বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন রহিয়াছে । মনে মনে 
আন্দোলন করিলেন, যখন এক বিন্দু ঝগঝগাঁতে এত বিচিত্র 
শোভ। উৎপাদন করিয়াছে, তখন উপবনস্থ সমুদয় বৃক্ষ বর্ণে 
মণ্ডিত হইলে অনির্বচনীয় 'শৌভা ধারণ করিবে । বাদশাহ 
দিগের যে চিস্তা, সেই কাজ। প্রধান সচিবকে আদেশ কুরি- 
লেন, যে আগামী পৌর্ণমসী রজনীতে এই উপবনের সমুদয়. 

বক্ষ জ্বর্ণপাতে 'ম্ডিত হয় । সচিব এই আজ্ঞা কার্যে পরিণত 
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করিল.। প্রতুত, অতুল এশ্বর্্যশালী ভোগবিলানী বাদশাহগণ 

ঈদৃশ নন্দনবন সদৃশ উপবনে ইন্ডিয়ন্থখের একশেষ . করিয়া 
4৬ 

' [ নিষাহবাগ 1 পারস্থ ভাষায় নিষাৎ শব্দের অর্থ আনন্দ । 

এই উপবন শালামার উদ্যানের অদূরে স্থিত এবং উহ্।রি ন্যায় 

স্থরম্য ক্রীড়াকুঞ্জ। ইহাও জনৈক মোগলপত্রা দ্বারা প্রণীত । 
ইহা হ্রদের পুর্ব্বভাগের মধ্যদেশে স্থিত । চতুষ্পার্থ্ে গগনস্প্শী 
সফেদাশ্রেণী এবং সম্মুখে প্রথমতলে স্ত্ররম্য হঙ্্্য থাকাতে 

ইহা দূর হইতে স্পন্টাক্ষরে দৃষ্টিগোচর হয় এবং দেখিতে অতি 
স্থন্দর। ইহা ন্যুনাধিক সহস্র হস্ত দীর্ঘ, ৭২০ হস্ত প্রশস্ত এবং 
ইষ্উক ও প্রস্তরনির্ম্মিত অত্যুচ্চ প্রাচীরে বেস্টিত। ইহা! দশ তল। 
উদ্রিতন তিন তল অপেক্ষাকৃত উচ্চতর। শাঁলামরের ন্যায় 
ইহারও মধ্যদেশ দিয়! জলাশয় শ্রেণী আছে এব ৮ইঞ্চ গভীর 
ও ৮,হস্ত প্রশস্ত প্রণালী দ্বারা পরস্পরে মিলিত । জলাশয় 
সমূহ ও প্রণালীটী হ্চিকণ প্রস্তরনির্র্মিত এবহ সমুদয়ে ১৬৪টী 
ফোয়ারা আছে। যে জলধারা শাঁলামার উদ্যানে প্রবেশ 
করিয়া তথাকার ফোয়ারা সমুদয়কে জল প্রদান করিয়া থাঁকে, 

উহাঁরি এক প্রবাহ এস্থলে প্রত্যাবৃন্ত হইয়া তদ্রুপ প্রণালীতেই 

সমুদয় ফোয়ারাকে ক্রীড়াসক্ত করে । কিন্তু এখানকার 

প্রপাতগুলি ৮ হস্ত হইতে ১২ হন্ত পর্য্যস্ত উচ্চ, ঈষৎ ঢালু 

এবং খোদিত নানাবিধ প্রতিমূর্তিতে শোভনীয় | স্থতরাঁং এক- 
তল.হইতে অপরতন্গে ,জলপতনকালে অনির্ববচীয় শোভা 
উৎপন্ন হয়, এবং এমন গভীর শব্দ হইতে থাকে, যে, কর্ণ 
বধির করিয়া ফেলে । ও 7, পাশ 



ঠা সমীর কু 
ইহাঁতে ছুইটী মনোহর বিলাসভবন আছে । একটা নি্- 

তলে, অপরটা সর্ববোচ্চতলে স্থিত। ইহাদ্দিগের নির্ম্মাণ- 
কৌশল প্রশংসনীয় এবং ইহাদিগের মধ্যদেশস্থ ও চতুষ্পার্খ্থ 
ফোয়ারাশ্রেণী অতীব মনোহর | 

[ সোঁণ! লং অর্থাৎ, স্থবর্ণবীপ ] ইহা! হদের দক্ষিণ ভাগের 
মধ্যস্থলে এবং/নিষাৎবাঁগ হইতে ২০ মিনিটের নৌকা পথে 
স্থিত। জনৈক মোগলসম্রাট রূপা লঙের সহিত সমকক্ষ করি- 
বার জন্য এই দ্বীপ নির্শীণ করেন । ইহা দৈর্ঘ্যে ৮০ হস্ত, 
প্রশ্থে ৭২ হস্ত এবং জলের উপরিভাগ হইতে প্রায় দুই হস্ত 

উচ্চ। ইহার চতুঃপার্্ দুর্ববাদলরঞ্জিত এবং অতি সরলভাবে 

জলের সহিত মিলিত | ইহাঁতে যে সমুদয় ইষ্টক ও প্রস্তরা- 

লয় ছিল, (যাহা পর্ববকালে কারাগার স্বরূপে ব্যবহৃত হইত ) 
এক্ষণে তাহাঁদিগের ভগ্রাবশেয মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় । 

[চশমাসাহী] (চশমাউৎস ) হচ্ছে ক্ষিণপূর্বব তট 
হইতে অর্ধ ক্রোশ দুরবর্ভী এক অস্যুচ্চ পর্বতের পার্খদেশে 
একটি মনোহর ক্ষুদ্র উপবন আছে । তথায় একটী অতি স্থন্দর 
চশম! অর্থাং উত্স থাকাতে উহার নাম চশমাসাহী হইয়াছে । 
উদ্যানের দৈর্ঘ্য ২২৬ হস্ত, প্রস্থ ৮৪ হস্ত এবং চারি দিকে 
গ্রায় ৪ হস্ত উচ্চ প্রাচীর আছে । শালামার ও নিষাঁংবাগ যে 

প্রণালীতে প্রণীত, ইহাঁও তদ্রপ। ইহা ত্রিতল। উদ্যানের 
দক্ষিণ প্রান্তে উক্ত উৎস স্থিত। উহার জল অতিশয় স্বচ্ছ 
ও স্বাছু এবং এমন শীতল, যে “ জলের উঠেছে দত, কার 
সাধ্য দেয় হাত?” জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসেও, পান করা 

দুক্ষর। ইহার জল্ উপবনস্থ সমুদয় ফোঁয়ারাঁতে গমন পূর্বক 



কাম্মীয়-কৃত্রম ১৬৪ 

" হুদে পতিত হইতেছে। এস্থলে দুইটী লড়ী অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ষ্মিত 
| দ্বিতল 'বিলাসভবন আছে । 

_ [পরীমহল] হদের দফ্িণদিগস্থ অত্যুচ্ পর্বতের গাত্রে 
ইহা স্থিত এবং তট হইতে প্রায় অর্ধক্রোশ দুরবভী। ইহাতে 
উঠিতে ২০ মিনিট লাগে । নামটা শ্রবণ কৰিলেই সহসা বোধ 

হয়, ইহা কোনে! বিচিত্র রম্য স্থান হইবে! ২পূর্বে্ব হয় তে। 
তাহাই ছিল । কিন্তু দুঃখের বিষয় অধুনা ইহার সৌভাগ্য-সূর্ধ্য 
অস্তমিত হইয়াছে --এখন কেবল ভগ্নাংশ পড়িয়া রহিয়াছে । 
ইহা ত্রিতল। প্রত্যেক তলে এক এক স্তদীর্ঘ প্রাচীর এবং 
বারাগডার কিয়দংশ ব্যতীত আর কিছুই নাই। জেহাঙ্গীর 
বাদশাহ স্বীয় গুরু আখুন মোল্লা সাহের পরামর্শে ইহাকে 
বিদ্যালয়ের জন্য নিন্দাণ করেন। 

প্রীমহলের উপরিভাগ হইতে হদদটী দেখিতে অতি 

স্বন্দর। অতএব পাঠক চল, একবার ইহার সর্বোপরি গ্রামাদে 
আরোহণ পুর্ববক উহার রমণীয়ত বিলোকন কর! যাউক। এ 

দেখ, চারিদিকে অগাধ জলরাশি ধ্ধূ করিতেছে, বধ্ধ্য মধ্যে 

ক্ষেত্র, দ্বীপ, কমলবন জলের উপর: ভাসিতেছে ; তটদেশে 

স্থানে স্থানে লোকালয় রহিয়াছে; গমনশীল তরণী (ব্যবধান 

জন্য ) কখনো লক্ষ্য ও কখনো অদৃশ্য হওয়াতে বোধ হই- 
তেছে, যেন গঙ্কা নদীতে শশক" ভাপিতেছে ; অতি দূরে 
হ্রদপুলিনে নসীম, শালামার, নিষাহ প্রতৃতি উদ্যান সমূহ 
মস্তকোন্নত করিয়। খেন হুদের গভীরতা একতান-নয়নে 

নিরীক্ষণ করিতেছে, ইত্যাকার নানাবিধ চিত্তাকর্ষণীয় পদ!র্থ 

দুতিগোচর হয়। 



১৯৮ কাশ্মীর-ুনুই। ৯ 

[ খীড় ] পরী মহলের বাম ভাগে হদতটে এই 
পল্লী।. এস্থান হইতে পরীমহলে উ্টিবার এক গম দাই 
আছে। 

| সেখ সফীবাঁগ ] এই উপবন উক্ত পরীর নবী [ 
ইহা বাদশাহদিগের দ্বার! প্রণীত নয় বলিয়া অতি সামান্য । 

ইহার দুই প্রান্তে জনৈক পঙ্ডিতের ছুইটা ইউকনির্মিত অট্রা 
লিক৷ আছে। ূ্ 

 চা'র-চেনার | পূর্ব স্থান হইতে বাম ভাগে কিয়দরে 
অগ্রমর হইয়! কতিপর ক্ষুদ্র ভাসমান ক্ষেত্র অতিক্রম পূর্বক 
এই স্থানে উপনীত হইতে হয়। ইহা স্প্রশস্ত ক্ষেত্রবক্ষে স্থিত 
এবং কোনো! ক্রীড়া উপবন নহে। ন্যুনাধিক ৩০ চতুরত্র হস্ত 
গ'রমিত ভূমির চারি কোণে চারিটা বৃহৎ চেনার বৃক্ষ আছ! 
একারণ, ইহাকে চা'র-চেনার কহে। এপ্থানটা অতি .রমণীয় 
এবং ইহাতে শিবির সংস্থাপন পূর্বক বার্স'অতি উপাদেয় ও 
প্রীতিকর। | 

এম্ান পরিত্যাগ পূর্বক বাম ভাগে কিঞচিদুর যাইলে 
সেই দ্রোগজন্ অর্থাং হদ দ্বারে উপনীত হইতে হয়। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

অছুত নৈসর্গিক ব্যাপার । 

. ক্ষীরভবানী! জটগম্ত্র।। চলৎশক্তি বিশি দ্বীপ ।ত্রিসঞ্ক71 রজজস্দ্যা বা 
পবমসন্ধ্যা। কাঁস'রে কুঠ অর্থাঞথ প্রস্তরতক্ষণ গৃহ । দশক্রোশ দরবর্তী চশমাছয়ের 
গরম্পর সংযোগ । প্রস্তরের জলদান। 

কাশ্মীরে কতিপয় সংখ্যক অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপার 
আছে। উহা এমত অলৌকিক, যে, দর্শন করিলে মুগ্ধ এবং 
হতগ্সগ্কান হইতে হয়। অনাদি অনন্ত বিশ্বপাতা ধরণীতলে 
কত স্থানে যে কত'বিচিত্র ভৌতিক কাণ্ড স্বজন করিয়াছেন, 
তাহার ইয়ত্ত। নাই। কিন্তু এক স্থলে অনেকের সমবেত 

দর্শন 'অতিশয় বিন্ময়কর । অধিকন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, 

যে, অদ্যাপি উহাঁদিগের (ছুই একটীর ব্যতীত) প্রকৃত 

কারণ স্থিরীকৃত হয় নাই এবং কোনোকালে যে মনুষ্যের 
ক্ষীণবুদ্ধি এ বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হইবে, এমত আঁশ! তো এখন 

করা যায় না। অনেক স্থলে উষ্ণ প্রশ্রবণ বা গন্ধকের আকর, 
অথবা! অপর কিছু, কারণ স্বরূপে নিরূপিত হইয়াছে কোনো 

স্থলে বা স্বার্থপর প্রতীরণাজীবী পুরুষদিগের প্রবঞ্চনা প্রকা- 
শিত হইয়াছে, কিন্তু এখানকার নৈমর্গিক ব্যাপার সমূহ এরূপ 
স্বভাবাঁপন্ন, যে, যিনি স্বীয় মার্জিত বুদ্ধিবলে যত কিছু কারণ 

নির্দেশ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহার একটাও প্রয়োগ-. 
্হ 
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শীল হয় নাই এবং কোনো কালে যে হইবে, এমনও (বাঁধ হয় 
না। এ কারণ এখানকার লোকে এতৎুসমুদ্রয়কে. এঁশিক : 
বলিয়! স্বীকার করে এবং এই কারণেই তন্মধ্যে. কয়েকট্রী 
হিন্দুদিগের তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে পাঠক 
সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করা! উচিত, যে, আমি ইহার, 

অনেক গুলি চদক্ষুষ দর্শন করিয়াছি এবং সাবকাশ বিরহে বা 
অপর কোনে! প্রতিবন্ধকতা বশতঃ যে কয়েকটী দেখিতে 
বঞ্চিত আছি, (সম্পূর্ণ মানস, স্ববিধামতে অবশিষ্টগুলি দেখিয় 
চক্ষকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিব এব তজ্জনিত অনুপম বিশ্ময়- 
রসে মগ্ন হইব) তৎসমুদয়ের প্রকৃত বিবরণ (যাহা এস্থলে 
প্রকটিত হইতেছে ) সবিদ্ান ও কুসংস্কার বর্জিদিত বান্ধব 
মহোদয়গণের মুখেই শ্রবণ করিয়াছি । তাহারা আপনাঁপন 
চক্ষেই সেসন্ব দর্শন করিয়াছেন এবং তাহা'দগের বাক্যে বিশ্বাস 
ঘা করিলে প্রত্যবায় আছে। তীহাদিগেন্স দেখা ও আমার 

নিজের দেখা, প্রায় একই কথা। কুসংস্কারাপন্ন অজ্ঞ লোকে 
এতংসমুধয় সম্বন্ধে যে কত অলৌকিক কাল্পনিক আখ্যায়িক! 
প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার সীমা নাই। আমি তৎসমুদর় 
উপেক্ষা পূর্বক প্রত্যেকের প্রকৃত বিবরণ বিবৃত করিতেছি । 

[ প্রথম, ক্ষীরভবানী ] ইহ উত্তরভাগস্থ সাঁয়ের মোয়াজ- 
পাই (নিম্ন দেশস্থ) পরণণাঁয় স্থিত এবং ভ্রীনগরর হইতে 
সেস্থান ন্যুনাধিক তিন ঘণ্টার নৌকাঁপথ। শ্রীনগর অতিক্রম 
করিয়া বিতস্তা নদী পরিত্যাগ পূর্বক দক্ষিণ পার্খস্থ প্রণালী 
দ্বারা গমন করা আবশ্বক। তদনস্তর নল, হোগল! প্রভৃতি 

_জলজলতা' পুর্ণ কতিপয় জলপথ উল্লঙ্বন পূর্ববক একটা ক্ষুদ্র 



কা গীর-কুসুম | ১৭১ 

দ্বীপে উপনীত হইতে হয়। উহ'তে কয়েকখানি সাঁমান্তয 

(লোকালয় আছে । উপকূল সম্সিকটে প্রবেশ দ্বারে একটা ক্ষুদ্র 
ফুণ্ড। উহা! আনুমানিক দশ চতুরত্র হস্ত পরিমিত এবং তিন . 
হস্ত গভীব্র | মধ্যস্থলে ইক নির্দিত ক্ষুদ্র উচ্চাসনে ধবজ- 
পতাকা সংস্থাপিত। ইহাই ক্ষীরভবানী দেবী। ইহা হিন্দু 
দিগের প্রধান তীর্ঘ। যাত্রীগণ ক্ষীর অর্থাৎ গ্ায়সান্ন প্রস্তুত 

' করিয়া ইহাতে নিক্ষেপ পুর্রক ৫েবীর উপাসন করিয়া থাকে, 

একারণ ইহার নাম গ্গীরভবানী হইয়াছে। এখানকার আশ্চর্য 
বিষয় এই, যে, কুণ্ডের জলের বর্ণ নিয়ত পরিবর্তিত হুইয়। 
থাকে । কোনো কোনো সময়ে অহোরাত্রি মধ্যে সবুজ, 

গোলাপী, রক্তিমা প্রস্থৃতি নানাবিধ বর্ণ একাদিক্রমে দুষ্ট হয় ! 
আঙ্কার কোনো কোনে! সময়ে বা একবর্ণই উপধূর্ণপরি বন্থ 

দ্রিবস ব্যাঁপিয়৷ থাকে । লোকে কহির1 থাকে, যে, যখন দেবী 
কুপিত বা অপ্রসন্নাবস্থায় দীর্ঘকালব্যাগী শোণিতাক্ত মূর্তি 
ধারণ করেন, তখন রাজ্যমধ্যে কোনে! দৈব ছুর্ঘটনা উপস্থিত 

হইয়া প্রজাবর্গের সমূহ বিপদ উৎপাদন করে। নিক্ষিপ্ত 
পায়সান্ন এবং তদাধার মৃ্নয় পাত্রে নিম্নদেশ পুর্ণ হইয়া গেলে 
মধ্যে মধ্যে কুণ্ডের পঙ্কোদ্ধারও কর! হয়। কিন্তু তাহাতে 
ইহার স্বভাবের কোনো বৈলক্ষণ্যই জন্মে না । 

অনেকে এই অদ্ভুত ব্যাপারে তথ্যান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত 

হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । 
কুণ্ডের স্ৃত্তিকার এমন কি গুণ, যে, ক্ষণে ক্ষণে জলের বর্ণকে 

পরিবর্তিত করিয়া ফেলে! জড়পদার্থ সমুদায়ের গুণাগুণ 
ভোতিক নিয়মাধীন। উহ সেই নির্দিষ্ট নিয়মের সীমা, তিল. 
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দ্ধমাত্রও উল্লুঙ্ঘন করিতে পারে না। নীল, পীত, 'লোহিতাদি 
বর্ণ সমূহ সকল স্থানে ও সকল সময়েই আপনাপন স্বাভাবিক - 
গুণ প্রকাশ করিয়! থাকে এবং পরম্পরে মিশ্রিত হইলে 
এক নূতন বর্ণ উৎপন্ন করে! হ্ৃতরাং যদি জলের বর্ণ 

কোনো নিদ্দিষউ নিয়মে পরিবর্তিত, অথব! তাহাতে বিশেষ 
বিশেষ সময়েই“বিশেষ বিশেষ বর্ণ লক্ষিত হইত, তাহা হইলে 

স্বীকার করা যাইত, যে, এই কুণ্ডে নানাবিধ বর্ণোৎপাদক . 
ভ্রব্য সংস্থাপিত আছে । কিন্তু তাহা তো! নয়--সময় ও নিয়- 

মের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই--একাধারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ একাদিক্রমে প্রত্যক্ষ হইবার কারণ কি? 
এবং কেনই বা! এক এক বর্ণ অপরকে অতিক্রান্ত করিয়া দীঘ- 
কাল ব্যাপিয়া থাকে? নিম্মদেশ পঙ্কে পরিপুর্ণ হইয়৷ গ্চেলে 
তো! ইহার স্বভাবের কোনো ইতর বিশেষ লক্ষ্য হয় না, ইহা- 
রই বা কারণ কি? এ সমুদয়ের সিদ্ধান্ত ঝরা অতি দুরূহ | 

অপর, এই কুণ্ডের নিকটে এমন কোঁনো পর্বত ব! বৃক্ষা্দ 

উচ্চ পদার্থ নাই, যাহার প্রতিবিম্বাদি দ্বারা ইহার জলের 
বর্ণের প্রতি ভ্রম জন্বিবার সম্ভাবনা । অনেকে মনে করিয়! 

থাকেন, যে, ইহাতে দক্ষিণাজীবী পুরোহিতদিগের প্রবঞ্চন। 
আছে। কিন্তু অদ্যাবধি তাহা ধৃত হয় নাই এবং একথা সম্পূর্ণ 
অসম্ভব বলিয়াই প্রতীত হয় । এন্দ্রজালিক নটাস্বরূপা! প্রকৃতি 
দেবী ধরারূপ নাট্যশালায় 'ঘে কত সম্মোহিনী মুর্তি ধারণ 
করিয়া আমাদের দৃষ্টিভ্রম জন্মাইতেছেন, তাহার ইয়ত্ত। ও 
সম্পূর্ণরূপ কারণ নির্দেশ কর! মনুষ্যের সামান্য বুদ্ধির' কত 

-স্ধ্য হইবে ! 
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[ দ্বিতীয়, জটগঙ্গ। ] শ্রীনগরের দক্ষিণ ভাঁগে ডেঁস্ব নামক 
পরগণায় বনহাম! নানী এক গ্রাম আছে। ইহা' স্থল পথে 

ন্যুনাধিক গাঁচ ক্রোশ ; নৌকার পথ মাই । এস্থলে আনুমানিক 
৫০ হস্ত উদ্ধ এক উচ্চ ভূমি আছে । উহা! ঈষৎ ঢালু ও অস- 
রল। নানাবিধ তরু, লতা ও গুনমাচ্ছাঁদিত এবহৎ বিহঙ্কম 

কুলের স্থশ্রাব্য কণ্টন্বরে কৃজিত হওয়াতে স্থানী অতি রমণীয়। 
' ইহার অধোভাগে ২০ হস্ত-প্রশস্ত একটী নালা আঁছে। উহা 

সন্ঘংসর কালই শুক্ষ থাঁকে। কিন্তু প্রতি বদর ভাদ্র মাসের 
গুরুপক্ষ অষ্টমী তিথিতে প্রাগুক্ত উচ্চ ভূমির নানা স্থান 
হইতে জলবিন্দু নিঃস্যত হইয়! এই নাঁলায় পতিত হয় এবহ 
ইহাকে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়! লোকে এই অবসরে মহা! 
সমারোহ পূর্বক তথায় উপনীত হইয়! আানাদি করিয়া থাকে । 
ইহাকেই জটগঙ্গ।' কহে।% আহা! কি আশ্চর্য্য ! যে স্থান 
সন্বতসর শুক্ষ, তথায় কোথা হইতে কেবল মাত্র এক নির্দিষ্ট 
দিবসেই যে বারিধারা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, ইহার তত্ব 
কে নিয় করিয়। দিবে ? 

[ তৃতীয়, চলৎশক্তি-বিশিষ$ট দ্বীপ] পূর্বোক্ত পরগণাঁর 
সান্িধ্য মাঁচিহাম। নামক পরগণায় একটা বৃহৎ জলাশয় 
আছে। লোকে উহাকে “হাকের মর কহিয়! থাকে । এই 
জলাশয়ে দ্বীপাঁকার কতিপয় বৃহ বৃহৎ ভূমিখণ্ড আছে। 
তৎসমুদয় এরূপ দৃঢ় ও বিস্তৃত, ষে,তছপরি হত রূহ বুক্ষা্দি 

* হঁউচ স্থান মধ্যে ফোগীশ্ব ৪ মহাদেব বসিয়া] আছেন? ভাহাঁরই জট? হইতে 

জাহ্করী নির্গত হন; এবং তদানুষঙ্গিক অন্যান্য কথার ৪5 একখানি পুরাণ 

মে পাচিত হয় নাই? ইহাই আশ্চর্য! ত.., 
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জন্মিয়৷ রহিয়াছে এবং গো বৎসাদি তথায় তৃণ ভক্ষণ পূর্বক 
বিচরণ. করে। আশ্চর্যের বিষয়, যখন প্রবল বায়ু বহিতে 

থাকে, তখন এই' সমুদয় ভূখণ্ড স্থান-ভ্রেষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ 

পরিচালিত হয়" তখন উহার! স্ব স্ব উপরি ভাগস্থ এ বৃক্ষার্দি 
উদ্ভিদ. এ আশ্রিত পশ্বাবলী ও তদ্রক্ষকগণকে বহন পূর্ববক 
ভারবাহী তরণীর ন্যায় মন্দ মন্দ গতিতে গমন করে, দেখিলে 

যেমন 'বন্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয়, হর্ষে শরীর তেমনি 

লোমাঞ্চিত হইতে থাকে । ইহারা নিম্ন দেশস্থ মুভিকা হইতে 
অসংলগ্ন, এজন্যই প্রবল বাত্যাঘাতে চালিত হয়। মাগরিক 

হ্রদের বর্ণনায় উল্লেখ কর! গিয়াছে, যে, তথাকার ভাসমান 
ক্ষেত্র আবশ্যক মতে মনুষ্যকর্তৃক ইতস্ততঃ আঁকধিত ও নীত 

হইয়| থাকে । কিন্তু এরূপ বৃহৎ বৃহত বৃক্ষাদি ও মনুষ্য পু 
পক্ষী-সমস্থিত বিস্তৃত তুখণ্ড বাত্যাঘাতে স্থানান্তরিত হুই- 
তেছে, এ দৃশ্থ যেকি পরমান্তুত, তাহা বিজ্ঞ ্ কীঠক ধ্যান করিয়। 
দেখুন! শুনিয়াছি, স্বকেশ মণ্ডিত নামক স্থানে কোনো হদে 

এই রূপ ৮লৎশক্তি-বিশিষ্ট দ্বীপ আছে। লোকে তৎসন্বপ্ধে 
যে সমুদয় অস্ভুত অলীক কল্পন1 করিয়। থাকে, তাহা শুনিলে 
হাস্য সম্বরণ করা যায় না। কিন্তু তদিষয়ের সমালোচনা 

এস্কলে অভিপ্রেত নহে । 

[ চতুর্থ, ত্রিসন্ধ্যা ] দক্ষিণ ভাগস্থ ব্রিং নামক পরগণাঁয় 
একটী সমকোণ চশম। অর্থাৎ কুণ্ড আছে। উহাকে লোকে 
সাধারণতঃ স্থন্দবেরারি কহিয়! থাকে । এখানকার আশ্চর্য্য এই, 

যে, বৈশাখ মাসের মধ্য হইতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সময় 
পূর্য্যস্ত প্রত্যেক দিবাভাগে এ কুণ্ডের সপ্তস্থান হইতে জল 
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বিন্দু -তিনবার নিঃস্যত হইয়া কুণ্ড পুর্ণ করে এবং প্রত্যেক 
বারে কিয়দ্দগুমাত্র থাকিয়া অবন্হত হইয়া যায়। এইরপে 

'বারত্রয় 'আবিভ্তি ও তিরোহিত হয় বলিয়! হিন্দুর! ইহাকে 
ব্রিসন্ধ্যাঁ কহে এবং তীর্থস্থান বলিয়! গণন! রুরে। 

| পঞ্চম, রুদ্র সন্ধ্যা বা পবন সন্ধ্যা ] গূর্ববোক্ত পরগণার 
দক্ষিণ পূর্ব ভাঁগে সাহীবাঁদ নামক পরগণাঁয় একটা ক্ষুদ্র চশম: 

' অর্থাৎ কুণ্ড আছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, এই কুণগ্ু সর্বদা 
শুক্ষ থাকে । কিন্ত মধ্যে মধ্যে অকম্মাংৎ জল আসিয়। কিয়দ্দ ও 

মাত্র থাকিয়া অপহ্ছত হইয়া যায় । কখনে! বা উপযুর্পরি 

কয়েক মাস পর্য্যন্ত এইরূপই চলিতে থাকে । আবার কখনে। 

বা কতিপয় অহোরান্রি এই ভাবে থাকিয়া একবারে শুষ্ক 

হই! যায়। আবার কিছুকাল পরে স্বকীয় স্বভাবানুযারিক 
কার্ধ্য করিতে থাকে । একবার জল উদগত হইলে ক্ষণকাল 
অবস্থিতির পর এরূপে অন্তহ্থিত হয়, যে, বিন্দমাত্রও অবশিষ্ট 

থাকে না । পরক্ষণেই আবার, প্রকাশিত, আঁবার লুক্কাধিত 
হয় ' গণন। করিয়া দেখ! হইয়াছে, যে, এই রূপে একাদশ বার 

আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়। থাকে ৷ এ কারণ ইহাকে রুদ্র 

সন্ধ্যা কহে । কেহ কেহ ইহাকে পবন সন্ধ্যাও বলিয়া থাঁকে। 
ইহা যে হিন্দুদিগের একটা তীর্থ স্থান, তাহ! বলা বাহুল্য 
মাত্র । ত্রিসন্ধ্যার স্যায় এস্থলে একোথা হইতে জল আসিয়। 
এইরূপ অত্যাশ্চ্ধ্য জোয়ার শ"টা খেলিয়! থাঁকে, ইহ 

স্থিরীকৃত করিতে অনেক স্থমার্জিত বৈজ্ঞানিক মস্তি ঘুর্ণিত 
হইয়! গিয়াছে! প্রত্যুত,এ সকল যেরূপ স্বভাঁবাপন্ন, তাহাতে 
উহ্া'দিগের প্রকৃত গুঢ কারণ নির্দেশ কর! দুরে থাকুক, 'আনু- 
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সন্ধানার্থ অনুমিতি বৃত্তি তত্বপথে গমন করিতে ও এককালে 
দিশাহারা হইয়া পড়ে ! 

[ ষষ্ঠ, কাস'রে কুঠ অর্থাৎ প্রস্তর ভক্ষণ গৃহ]. প্রাগুক্ত 

সাহাবাদ পরগণাঁয় এক বৃহৎ গিরিগুহা আছে। ইহার নাম 
মণ্ডা। নামটা যেমন মধুর, এখানকার নৈসর্গিক ব্যাপারও 

তেমনি প্রীতিকর | পাঠক ! শ্রুতিমধুর মনোহর মণ্ডা নাম 
শ্রবণ পুর্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, স্থশীতল সরস উপাদেয় 

ভোজ্য বস্তুতে উদর পুরণপুর্ব্বক তৃপ্তি লাভ হইবে । কিন্বদস্তা 
আছে, যে, ইহাতে প্রবেশ পুর্ববক ইহার অভ্যস্তরস্থ পদার্থ ভক্ষণ 
করিলে ঠিক বরফের ন্যায় শীতল স্বাছু অনুভূত হয়| কিন্তু কি 
আশ্র্য্যেরর বিষয়! উহা! ভক্ষণ করিতে করিতে বহির্দেশে 

আসিলে আর নে শীতল বরফ থাকে না-_এরূপ দৃঢ় গ্রস্ত- 
রাকারে পরিণত হইয়া যায়, যে, আর তাহাতে কাহার সাধ্য 

'দস্তশ্কট করে? দুঃখের বিষয়, উপরিভাগ্জহইতে এক বৃহৎ 

প্রস্তর খণ্ড পতিত হইয়া অধুনা তাহার প্রবেশ দ্বার সম্পুর্ণ 
পে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে । স্থতরাৎ তন্মধ্যে আর প্রবিষ্ট 
হেওয়া যায় না, কিন্তু অর্ধভুক্ত হিমশিল! দ্বারদেশের ইতস্ততঃ 
পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাঁয়। অনুমান হয়, এই 

গুহাভ্যন্তর মতি গভীর, নিবিড়ান্কার ও যৎপরোনাস্তি 
শীতল । আগন্তক ব্যক্তি প্রবেশ মাত্রেই হয় তো শিথিলাঙ্গ 
ও চৈতন্যশুন্য প্রায় হইত"। স্থতরাং ভক্ষণ কালে গহ্বরস্থ 
মৃত্তিকার প্রকৃত স্বাদ অনুভব করিতে পারিত না। অথবা 

সূর্্যাতপ ও বায়ু বর্জিত গুহাত্যন্তরস্থ পদার্থ সমুদয় নীহারা- 
* ক্লারে পরিণত হইবে আশ্চর্য্য কি? পরে ভুক্ত দ্রব্য বহির্দেশে 
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আনীত” হইলে বায়ু সংজ্রবে দৃঢ় হইয়া যায়। যদিও ইহার 
কারণ এইরূপে অনুমিত হইতে পারে এবং ইহাই .প্রকৃভ 
বলিয়া বোধ হয়, তথাপি এই ব্যাপারটা কতদূর অদ্ভুত তাহ 
পাঠকগণ' অনুভব করুন । + 

[ সপ্তম, দশক্রোশ দূরবর্তী চশমা দ্য়ের থরস্পর সংযোগ ] 
দক্ষিণ বিভাগসম্থ দেবসর ন।মক পরগণায় বাস্থকিনাগ নাঁমে এক 
চশমা অর্থাৎ কুণ্ড আছে।' বসন্তকালের আগমন হইতে শম্তয 

পরিপক্ক হইবার সময় পর্য্যস্ত এই চশমা জলে পরিপূর্ণ থাকে । 

এই সময় অতিবাহিত হইয়। গেলে আর ইহাতে বিন্দুমাত্রও 
জল থাকে না । এ জল ইহা হইতে অপস্ছত হইয়া গীর- 
পপ্জাল পর্বতশ্রেণীর অপর পার্স্থ গোলাবগড় নামক চশমা 

পূর্ণ করে। তথায় ছুয়মাস অবস্থিতির পর তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়। 'পুনরায় এস্কলে আসিয়া আবিভূতি হয়। এইরূপে 
এক এক চশমাতে ফান্মাসিক ক্রীড়া করিতে থাকে । এই 

চশমাঘয়ের পরস্পর দূরতা ন্যুনাধিক দশৃক্রোশ হইবে । এবং 
ভয়ের মধ্যে অভেদ্য পীর ভূধর ও কত কত আ্রোতম্বতী, 

কাঁনন, লোকালয় প্রভৃতি ব্যবধান রহিয়াছে । স্ৃতরাৎ ইহা- 
দিগের পরস্পর সংযোগ যে কতদূর আশ্চর্য তাহ! বলিবার 
শব্দ নাই । অপর, যদিও এই সংযোগ কল্সিত বলিয়া মনে 
করা. যায়, তথাপি উহার! যে পর্্য।ঘক্রমে এবং নিয়মিত রূপে 

ছয়মাস শুক ও ছয়মাস পুর্ণ থাকে, তাহারই বা কারণ কি? 

বোধ, হয়, এ প্রশ্নের উরে কেবল এই মাত্র বলাই সম্বত, 
(যে, ষে অনস্তজ্ঞান অচিন্ত্য-শক্তি পুর্ণপুরুষ অনুপম কৌশল- 
পুর্ণ এই অখিল ত্রঙ্গাণ্ড স্হজন করিয়াছেন, ,ীহার নির্টিউ 
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একটী রেণু হইতে অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ পর্য্যন্ত সকলই পর- 
মাুত, তিনিই বলিতে পারেন, পৃথিবীর কোন্ স্থানে কিরূপ 
অদ্ভুত ব্যাপার কি প্রয়োজনে সংযোজন করিয়া বাঁখিয়াছেন ! 

[ অষ্টম, প্রস্তরের জলদান ] উত্তরপূর্বব ভাগস্থ 'লার পর- 

গণ|য় একখণ্ড রুহৎ প্রস্তর আছে । উহার নাম হলদর। 

উহার সন্নিকটে গমন পূর্বক “ হলদর জল দেও ” বলিয়া 
কয়েকবার উচ্চৈঃস্বরে জল ভিক্ষা .করিলেই হলদর স্বীয় স্থশী- 
তল গ্াত্র হইতে বিন্দ্র বিন্্র পরিমাণে জলদান করিয়। থাকে । 
এই ব্যাপারটা যে কতদূর অদ্ভুত, তাহা! সকলে সহজেই হ্ৃদ- 
যঙ্গম করিতে পারেন- আমার বলিয়। দেওয়। বাহুল্য ! 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
কসপ্প্পপপ্ট ১টি 

কাশ্মীরের পূর্ধ্ববিভাগ ॥ 

প্রথম অংশ । 

দৌড়দার কচ্ছার উত্পত্তি। রাম স্ুনসি বাগ। পাঁওুতন । পাম্প. র-কেশ- 
রের জন্মস্থান । ফুক নাগ ও কাঁলীশ নাগ। অবস্ভীপুর। সমা খং। বিজ 
বেহাড়া। খাঁন বল। অপভ্ভনাগ বা ইসলামবাদ । মার্তগ বা মটন। বায়ন। 
ভুমভু গুহা। 

যে সমুদয় দ্রব্য স্থানের নাম দ্বার এই অধ্যায়ের শিরো- 
দেশ অঙ্কিত করা গেল, এ সকল দেখিতে গেলে খানবল 
পর্য্যস্ত নৌকাঁপথে এবং অবশিষ্ট ভাগ (যাহা অধিকতর রম-. 

নীয়) স্থলপথেই গমন করিতে হয়। 
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প্রীনগর পরিত্যাগ পূর্বক যুনসিবাগ ( যথায় ইংরাজ- 
'দিগের-নিমিন্ত বিরামভবন নিন্মিত আছে ) অতিক্রম করিয়! 
উজান যাইতে হইলে আদৌ কতিপয় বাঁক দৃষট হয়। কোনো 
উন্চ স্থান হইতে দেখিলে উহ! যেন দৌড়দার কুক্কা, এমনস্প্ট 
প্রতীতি জন্মে এবং উহা! দেখিয়াই যে ছোঁড়দার কন্কার স্থপ্টি 
হইয়াছে তাহা মনে লাগে । এস্থনে বিতস্তানদী এমন বক্র- 
'গতিতে গধন করিয়াছে এবং পুর্বববর্ণিত শঙ্করাচার্যের টিব্বার 
স্থিতি-ভাঁব এরূপ আশ্চর্য্য, যে, কয়েক ক্রোশ পর্যন্ত যতই 
অগ্রসর হই এবং যেস্থান হইতেই দেখি, টিববাটী অমনি সেই 
দিগেই যেন সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! 

[ রামমুনসিবাগ ] কিয়ন্দর গমন করিলেই এই উপবন। 
উহু্তে মেউ, নাসপাতি, তত, আঙুর প্রসৃতি স্থস্বাহু ফলের 

বহুসংখ্যক বৃক আঁছে। সুতরাং স্থানটী, অতি রমণীয় এবং 
এখানে শিবির স্থাপন পুর্ববক বাঁদ অতি প্রীতিকর। 

্ পাণুতন ] বোধ হয়, “ পুরাতন আদি স্থান » শবের 

অপভ্রংশ। ইহা একদ| কাশ্মীরের রাঁজধানী ছিল । কাশ্মীরের 

পুরারৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যাঁয়, যে, স্প্রসিদ্ধ নূপতি চন্দ্র 
গুপ্তের পৌন্র অশোক ( ঘিনি খৃষ্টাব্দের ২৬৩. পূর্ব হইতে 
২২৬ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন) এই স্থানে একটী অত্যত- 
কৃষট মন্দির স্থাপন করেন। এবং ইহাতে বুদ্ধের এক দস্ত 
রক্ষিত ছিল। অনন্তর ৬৩০ খৃষ্টাঞ্ধে কাণ্যকুজাধিপতি অভি- 
মন্দযু অগ্নি সংযোগে এই জনপদ এঁকবারে উচ্ছিন্ন করিয়াছেন । 
অদ্যাপি অনেকানেক দেধালয় ও হর্ট্যের ভগ্নাংশ চারিদিকে 
নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং অনুমান ৮০ চতুর হস্ত পরিমিত 
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কুণ্ডের মধ্যে প্রস্তরনির্িত একটা অত্যুত্তম.-ও অতি প্রাচীন 
দেবালয়ও দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, ইহ! কুণ্ডের 

মধ্যে স্থিত বলিয়া হুতাশনের সর্ব-ভোগ্য প্রভাব হইতে 
নিস্তার পাইয়া থাকিবে । 

[ পাম্পুর-_কেশরের (জাফরান ) জন্মস্থান ] রি নদীর 
দঙ্গিণভটে স্থিত । গ্রীনগর হইতে ইহা! স্থলপথে চারি ক্রোশ। 
কিন্তু নদীর গর্তি অতিশয় বক্র এবং উজান আসিতে হয় 

বলিয়া নৌকা দ্বারা ছয় বা সাত ঘণ্ট। লাগে । এক সহজ বৎ- 
সরাধিক হুইল, পদ্ম নামে জনৈক নরপতি এই নগর স্থাপন 

করেন । পূর্বে ইহার নাম পদ্মপুর ( পদস্পুর ) ছিল। আধু- 
নিক পাম্পুর উক্ত নামের অপভ্রংশ এবং উহার পূর্বতন 
গৌরবের ধ্ংসাবশেষ মীত্র । এই হ্ছানে কেশরের ৰিচিত্র 
ক্ষেত্র আছে। কাত্তিক মাসে উহার পুষ্প প্রস্ফ,টিত্ হইলে 
অন্রপম শোভ। উৎপন্ন হইয়! থাকে । কেঁশর অর্থাৎ জাফ. 

রাণের ক্ষোত্র-সংক্করণ, বীজ-বপন, পুষ্প উদগমন এবং জাঁফ- 

বাণ আহরণ অতীব বিশ্মুকর ব্যাপার । স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাহার 

সবিশেষ বর্ণনা করা যাইবে। 

[ ফুক্নাঁগ ও কালীশনাঁগ ] পাম্পুরের উত্তর-পূর্ব ভাগে 
স্থলপথে ন্যনাধিক দেড়ক্রোশ 'দুরে এক ক্ষুদ্র পল্লী আছে। 
তথায় তিনটা ধাতু-মিশ্রিত এবং একটা পরিফাঁর জলময় উত্স 
দৃষ্ট হয়। প্রথমোক্ত তিনটাকে ফুক্নাগ কহে। উহাদিগের 
জল গন্ধক-বিশিষ্ট । গন্ধ দ্বার দূর হইতেই উহাদিগের 
স্থিতি অনুভব করিতে পার! যার়। উক্ত পল্লীর দক্ষিণ 

কাগস্থ পাহাড়ের, তলদেশের তিন স্থান হইতে জল নিঃস্থত 
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হইয়া. এক ক্ষুদ্র প্রণালীতে পতিত হইতেছে । প্রণালী প্রস্তর 
 নির্ষিত, এক ফুট গভীর ও এক ফুট প্রশস্ত। উহাতে ক্ষু্ 
স্ষুপ্র মৎস্য আছে। এই প্রণালী দিয়া জল নির্গত হইয়া: 
অনুমানষঠ্ঠি হস্ত দূরব্ভঁ মহম্মদ শার কাষ্ঠনির্শিত প্রাচীন 
জেয়ারতের মধ্য দিয়া গমন করতঃ প্রবান্তিতি হইতেছে । 

এ পরিক্ষার জলের উৎসটীকে কাঁলীশ নাগ কহে। ইহা! 
' ফুকনাগ হইতে অল্পদুরবর্ভা এবং পূর্ব্বোক্ত পাহাড়ের পশ্চিম 
দিক হইতে নির্গত। ইহার জল একটা কুণ্ডে পতিত হুই- 
তেছে। কুওটা এক ফুট গভীর, সমকোঁণ ও এক এক দিকে 
বিংশতি হস্ত পরিমিত। ইহার চতুঃপার্খব প্রস্তর নির্মিত । 
ইহাতেও এরূপ মংস্ত আছে। ইহা হইতে জল নিঃসৃত 
হইঘা পূর্বোক্ত জেয়রতের পশ্চিম ভিত্তির নিন্ন ভাগ দিয়া 
গমন কুরতঃ ফুক্নাগের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং দক্ষিণ- 
বাহী,হইয়া অন্য দিগে চলিয়া গিয়াছে। 

ফুক্নাগের জলে লৌহ ও গন্ধকের অধিক পরিমাণ আঁছে। 
এ কারণ উহা অতিশয় স্বাস্থ্যকর ও ভৈষজ্য-গুণ-বিশিষ্ট 

যে সমুদয় বিখ্যাত ডাক্তার ইহার জল পরীক্ষ! করিয়! দেখি- 
যাছেন, তীহাঁরা কহেন” যে, ইহার জল পান ও উহাতে সান 
করিলে বহুকাঁলব্যাগী বাঁতরোগ, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিবর্ণতা৷ প্রস্ৃতি 
ত্বক্ব্যাধি, শারীরিক দৌর্ববল্য, বুক্তাতিসার ও আমাশয়াদি 
উদর গীড়া এবং প্লীহারোগ প্রত্ৃতি উৎকট উৎকট ব্যাধি 
উপশম হইয়া থাকে । 

্ অবস্তীপুর ] ইহা''দক্ষিণ তটে স্থিত। শ্ীনগর হইতে 

স্থলপথে ১৭ মাইল; নৌকাঁপথে গেলে .১৫ পঞ্চদশ ঘণ্টা 
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লাগে। নরপতি অবস্তী বর্দ্দা ইহ স্থাপন করেন বলিয়া.ইহার 
নাম অবস্তীপুর হইয়াছে । ইহাঁও এককালে কাশ্মীরের. রাঁজ-. 
ধানী ছিল। ভগ্নাংশ সমূহ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয়, ঘে, ইহা 
প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং অতি উৎকৃষ্ট জনপদ ছিল। 
কিন্তু বর্তমান সমষে কতিপয় মন্দিরাদির অবশিষ্টাংশ ব্যতীত 
আর কিছুই নয়নগোচর হয় না। 

[ সমা থং] কিয়ন্দূর অগ্রসর হইয়া বামতটে এক উচ্চ 

গিরি দেখিতে পাওয়া! যায়। উহার শিখর দেশে একটা অতি 
প্রাচীন মন্দির আছে। উহাঁকেই সমা খং কহে। লোকে 

কহিগা থাকে, যে, যখন কাশ্মীর প্রদেশ জলে মগ্র ছিল, 
তখন মহাত্সা কশ্টপ এই স্থানে যোগাসনে বসিয়া সহস্র 
সহত্র বৎসর অতিবাহিত করেন । | 

[ বিজ্বেহাঁড়া ] বোধ হয়, ইহা “বিদ্যাবিহাঁর”.শব্দের 
অপভ্রংশ হইবে । এই প্রাচীন জনপদ অক্ক্তীপুর হইতে চারি 
ক্রোশ দূরবর্তী । কিন্তু নৌকা করিয়া! যাইতে হইলে নু[না- 
ধিক দশ ঘন্টা লাগে। এস্থানে একটী কাষ্ঠনির্ষিতি সেতু 
আছে।, খৃষ্টানদের ২৫০ বওসর পুর্বে অশোক রাজা এই 
স্থলে একটী উৎকৃষ্ট মন্দির নির্ন্মাথ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
মুসলমানদিগের শাসনকালে সিকন্দর নামা জনৈক শাসনকর্তা 
উহ] ধ্বংস করিয়া উহার প্রস্তরাদিতে মসজীদ প্রস্তুত করেন। 

মহারাজা গোলাপ দিংহ উদ্ত মসজিদ নষ্ট করতঃ অপর এক 
মন্দির নির্্ীণ পূর্ববক ধর্মের বিজাতীয় প্রতিশোধ লইয়াছেন। 
নগর অতিক্রম করিয়াই এক অত্যুত্তম ক্রীড়া উপবনের চিহ্ন 
নয়নগেচর হয়|. ভগ্নাংশ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা ধায়, ইহা! 
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নদীর উভয় তট পরধ্যন্ত বিস্তৃত 'ধবং প্রস্তর-নির্মিত সেতু 
দ্বারা সংযুক্ত ছিল। 

' বিজ্বেহাঁড়া পরিত্যাগ করিয়া যতই পুরোব্ হওয়। যায় 
ততই বিতজ্তানদী প্রস্থে ও গভীরতায় হ্রাস হুয়া আসিয়াছে । 
কিয়াদদ, রে (খান্বলের ছুই এক মাইল, থাকিতে ) লিদ্দর 
নদী ছুই স্থবিস্তত শাখা বিস্তার দ্বারা উহার সহিত মিলিত 
হইয়াছে। 

[ খান্বল ] ইহ! বিতন্তানদীর দক্ষিণতটে স্থিত এবং অতি 
ক্ষুদ্র পলী। বিজ্বেহাড়া হইতে ইহ! প্রায় ৪ মাইল । কিন্ত 
জলপথে প্রায় ৩ ঘণ্টা লাগে । এস্থলেও একটী কাণ্ঠিনির্শ্িত 
সেতু আছে। ইহা! অতিক্রম করিয়া নদী অতি অগভীর বলিয়া! 
নৌ'ক1 আর যাইতে পারে না। একারণ, পর্্যটকদিগকে স্থল- 
পথেই, গমন করিতে হয়। বন্হাল পথ দিয়! কাশ্মীরে আসিলে 
এই স্থানে নৌকারোহণ পূর্বক শ্রীনগরে যাইতে হয়। 

[ অনন্তনাগ বা ইস্লামাবাদ ] অতি প্রাচীন কাঁলাবধি 
হিন্দু রাজাদিগের শীসনসময়ে এই জনপদের নাম অনন্তনাগ 

ছিল। পরে মুসলমান অধিপতিরা ইহার নাম ইস্লামাবাদ 
রাখেন এবং এই নামে ইউরোপীয় সমাজে ও ভূগোল গ্রন্থে 
খ্যাত হইয়াছে । ইহা খান্বল হইতে প্রায় এক মাইল দূর- 
বর্তী, অতি প্রাচীন জনপদ এবং রন্হাল পথের শেষ আড্ডা । 
কয়েকটা অত্যুত্ধম উৎস থাকাতে এই স্থানটা অতি রমণীয় । 
উহাদের মধ্যে অনন্ত-নাগই সর্ববোংকৃষ্ট। 

অনস্তনঃগ এক পাহাঁউড়র তলদেশ হইতে নিঃস্থত হইয়া 
এক কুণ্ডে পতিত হইতেছে । কুণুটা ৫৫ চতুরঅ ফিট -পরি- 
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মিত এবং প্রায় তিন ফিট গভীর । ইহার চতুষ্পার্থ কৃঙ্চবণ 
প্রস্তরে বাধানো। এই অগভীর জলে অসংখ্য অসংখ্য মৎস্য 

নির্ভয়ে কেলি করিয়া বেড়াইতেছে, দর্শকদিগের গুদত্ত ময়দা, 
চাউল, রুটি বা,লুচি প্রভৃতি আহার করিবার নিমির এফ 
স্থলে সহজ্র সহত্র £কন্র হইতেছে, এক অংশ লইয়! অনেক- 
গুলি পরস্পরে কলহ করিতেছে -_দেখিতে অতি বিচিত্র । 

উহাদ্িগকে ধৃত করিলে রাজদারে দণ্ডিত হইতে হর এবং কেই 
বা এমন পামর আছে, যে, এই স্থদৃশ্য ও,লোচনানন্দদায়ক 
জীবদিগকে ধরিয়া আপন উদরপুর্তির লালস। রাখে ? পঞ্চাশ 
ফিট দীর্ঘ ও সাদ্ধ সাত ফিট প্রশস্ত এক প্রণালী দ্বারা 
উক্ত কুণ্ড হইতে জল নির্গত হইয়! দ্বিতীয় কুণ্ডে পড়িতেছে। 
এই জলাশয়ও প্রথমোক্তের ন্যায় অতি মনোহর, বরৎ উহ! 
অপেক্ষা কিঞি বৃহৎ। ইহাতেও অনেক মহন্ত জাঁছে। 
অনস্তর আর একটা প্রণালী ছারা ইহার ঞ্জল নির্গত হইয়া 
৭ ফিট উচ্চ ও ৭ফিট প্রশস্ত অতি স্থন্দর প্রপাত পুষ্ঠে 

ংলগ্ন ভাঁবে অতি প্রখর বেগে উপবনের বহির্দেশে পতিত 

হইতেছে । এই প্রপাতের উপরিভ।গে উত্তম বিশ্রাম'ভবন 
আছে। 

অনম্তনীগের পূর্ববভাঁগে কতিপয় পাদ দূরে আর একটা উত্তম 
উত্স দেখা ষায়। উহ! গিরিতল হইতে নিঃস্ছত হইয়া এক কুণ্ডে 
পতিত হইতেছে। ইহার 'জল অতিশয় স্বাছু ও স্বাস্থ্যকর 
এবং প্রণালী দ্বারা ইস-লামাবাদের অনেক স্থানে নীত, হুয়।, 
এই কৃণ্ডে আরো ছুইটী উৎস আর্সিয়া সংমিলিত হইয়াছে । 
উহ্থার মধ্যে একটার জল মুলদেশে বিশ্বাকারে যেন ফোয়ার 
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হুইত্তে নির্গত হইতেছে এবং অতিশয় নির্মল ও স্বাছু। অপ- 
: বটীর জল ঈষৎ গন্ধকময় এবং পুর্বববর্ণিত ফুকনাগের জলের 
'স্যাঁয় ভৈষজ্যগুণ-বিশিষট। | 

[ মার্ভগু বা মটন ] অনস্তনাগের উত্তরে পাঁচ মাইল 

দুরে ইহা স্থিত। ইহা হিন্দুদিগের অতি শ্রসিদ্ধ তীর্ঘ। আমা- 

দিগের দেশে যেমন গয়াধামে স্বর্গগত পিতৃনোকের শ্রাদ্ধ ও 
 পিগুদানাদি করে, এখানেও কাশ্ীরীরা এবং আগন্তক হিন্দু 

মাত্রেই তদ্রুপ করিয়া থাকে। এখানকার জীর্ণ-দেবাঁয়তন 
অতি বিচিত্র ও বিস্ময়কর । কোন্ কালে যে ইহা নির্মিত হয়, 
তাহ! নিশ্চয় করা সৃকঠিন | কিন্তু বোধহয়, ইহা পাগুবদিগের 
একটী অক্ষয় কীর্তি এবং এই কারণেই কাশ্দীরীরা ইহাকে 

পাুলড়ী কহে। ভিম্লি সাহেব এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যে, 

এই প্রাচীন দেবানয় কেবলই যে কাশ্মীর প্রদেশের উৎ্সা- 

দ্নেতর মধ্যে সব্শ্রেষ্ঠ এমত নহে, পৃথিবীর সর্বত্র যে সমুদয় 

পুর্ববকালীন স্থপতি বিদ্যার অত্যুৎ্কৃষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাওয়! 

যায়, ইহা তভাবতের অগ্রগণ্য ৷ এস্থান হইতে কাশ্মীরের 

শোভ। কি রমণীয় দেখায় 

[বায়ন] মার্তও 'হইতে দেড় মাইল দূরে এই ক্ষ 

পল্লী। এস্থলে একটা উৎকৃষ্ট উৎস আছে! ইহাও হিন্দু- 

দিগের এক প্রধান তীর্ঘ। উৎসটা" অনস্তনাগ অপেক্ষা অনেক 

রৃহৎ এবং গিরিতল হইতে নির্গত হুইয়! উহার ন্যায় একাদি- 
ক্রমে. অনেকগুলি কু ও প্রণালী বাহিয়। প্রবাহিত হওতঃ 

, বৃহির্দেশস্থ মনোহর চেনার উপবনের মধ্য দিয়! ১৫ ফিট নীচে 

২৪ | 
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এক জলাশয়ে পতিত হইতেছে। অনস্তনাগের সদৃশ এরখান- 
কার জলাশয়নিচয়ে সুদৃশ্য মতস্ত আছে। | 

[ ভূমজু গুহা ] ইহাও হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ এবহ : 

পূর্বের্বাক্ত পল্লীর অনতিদুরে স্থিত। এম্থলে কতিপয় ক্ষ 
ক্ুপ্র এবং দুইটা অন্তি দীর্ঘ ও অদ্ভুত গিরিকন্দর আছে। ক্ষ 
ক্ষুদ্র গুলি দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয়, উহা পুরাকাঁলিক 
যোগীদিগের আবাসস্থল ছিল। জপর ছুইটা এমন বিচিত্র, 
যে, উহ হয় নিসর্গোৎপন্ন নয় মহাবলাক্রান্ত দ্বিতীয় পাৰ 
ভীমসেন অথবা তৎসদৃশ কোনো মহাপুরুষ কর্তৃক রচিত। 
প্রথম গুফ1 এমন দীর্ঘ ও নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন, যে, দীপালোক 

ব্যতীত ইহাতে প্রবেশ করা যায় না। একারণ নিকটবর্াঁ 
পল্লী হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মণল সংগ্রহ করা আবশ্যক । 

ইহাকে কালদেবের গুফা কহে। প্রথমে কয়েকটী অসরল 
সোপান শ্রেণী দ্বারা ৪০ ফিট উর্ধে আরো করতঃ প্রবেশ 
দ্বারে উপনীত হইতে হয়। ইহা উর্ধে ৬।০ ফিট এবং প্রস্থে 
৩৪০ ফিট। কন্দরাভ্যন্তর ন্যুনাধিক দেড়শত হস্তের পর এমন 
সংকীর্ণ, যে, আর অগ্রসর হওয়। যায় না। স্থতরাৎ ইহার, 
প্রকৃত দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা নিতান্তই অসম্ভব । অনেকে কহিয়া 
থাকে, যে, ইহার অন্ত নাই। ইহাতে বিস্তর বাছুড় বাস 
করে। স্থানে স্থানে ছাদ হইতে জলবিন্দ্ু নিপতিত হইয়। 

স্রন্দর হন্দর বিবর নির্দিত হইয়াছে । প্রবেশ দ্বার হইতে 
কিয়দ্দ'র গমন করিয়া বামভাঁগে এক সংকীর্ণ পথ পাঁওয়! 
যায় এবং এস্থান হইতে অনুমান ৪০*হস্ত দূরে এক ক্ষুদ্র গোল 
প্রকোষ্ঠ দৃষ হয়। কয়েক বৎসর হইল, ডাক্তার ইন্দ 
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সাহেব ইহাতে মনুষ্যকঙ্কাল দেখিয়াছিলেন। প্রত্যুত, এই 
কন্দর. এবং পশ্চাল্লিথিত .গুহাটী এমনি বিচিত্র, যে, ইহা- 
.দিগকে চতুর্থ পরিচ্ছেদ অর্থাৎ অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপার অধ্যা-. 
য়ের অন্তর্গত করা যাইতে পাঁরিত। ৃ 

এই গুহার সঙ্সিকটে আর একটা_রমণীয় গুফ1? আঁছে। 
অনুমান এক শত ফিট উর্দে আরোহণ পূর্বক উহাতে প্রবেশ 
করিতে হয়। প্রবেশঘা'র্ ১০ ফিট উচ্চ, ১০ ফিট প্রশস্ত এবহ 
অপুর্ব খিলানবিশিষ্ট | কন্দরটা নৃযনাধিক ৪৮ ফিট দীর্ঘ, ২৭ 
ফিট প্রশস্ত এবং ১৩. ফিট উচ্চ । ইহা! অতি পরিপাটী। ইহার 
মধ্যভাগে একটা প্রস্তরনিম্রিত উৎকৃষ্ট দেবালয় আছে! এই 
কন্দরের অনতিদুরেই এক জেয়ারৎ ঘর্থাৎ মসজিদ এবং 
একুটী গোর দৃষ্ট হয়। এস্থান হইতেও স্থষ্টির শোভা অতি 
রমণীয় | | 
দ্বিতীয় অংশোক্ত এই গুহা বিলোকনানস্তর অনস্তনাগে 

প্রত্টাগমন পূর্ববক নিম্নলিখিত স্থান সমুদয় দর্শন করা উচিত । 
আইসিসি 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

দ্বিতীয় অংশ । 

আচ্ছাবল । কুক্কুতনাগ। বৈরনাগ ৮ কেৌঁশানাগ। হীলবাহররল। 

[ আচ্ছাবল ] ইহা অত্যুৎকৃষ্ট চশম! অর্থাৎ উৎস। ইহ! 
অনন্তনাগের পূর্ববভাঁগে ছয় মাঁইল দূরবর্তী । এই উৎস একটা 
অত্যুত্তম প্রাচীন ক্রীড়াউপবনের উপরিতন প্রান্তে স্থিত । 
উদ্যানে অনেক স্থস্বাছু ফলের বৃক্ষ, বৃহৎ চেনার মহীরুহ এবং 
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কতিপয় জীর্ণ হর্ম্য আছে। জেহাঙ্গীর বাদশাহ ইহা নির্মাণ 
করেন এবং প্র(ণাপেক্ষ! প্রিয়তম! .পরম। স্বন্দরী নূরমহল (নূর 
জেহান) বেগমকে লইয়! ইহাতে সর্বদা বিলাষস্থখ অনু- 
ভব করিতেন। উৎসের জল অতিশয় শীতল এবং অনেক ছিপ্ 

দ্বারা নির্গত হইয়। যাইতেছে । একটী ছিদ্র অতি বৃহৎ । উহা 
হইতে যে জলপ্রবাহ নিস্ছত হইতেছে, তাহার আয়তন এক 
ফুট এবং প্রবাহ দেড় ফিট উর্ধে উঠিতেছে, স্থতরাঁৎ দেখিতে 

অতি স্থন্দর। শালামার প্রভৃতি উপবনের ন্যায় ইহার জল 
কতিপয় প্রণালী, জলাশয় ও প্রপাত ছার! প্রবাহিত হইয়। 
বহির্দেশে পতিত হইতেছে। 

বাদশাহদিগের অধিকার কালে এই ক্রীড়া উপবন যে 
কিরূপ পরিপাঁটা ও মনোহর ছিল, তাহা পাঠকগণ অনা- 
যাসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ১৬৬৪ খুষ্টাব্দে বার্ণিয়ার 
সাহেব এতদ্দর্শনে এই রূপ বর্ণনা ক'রয়ান্ছেন__.“ আচ্ছাবল 
মোগল সম্াটদিগের উপনগরীয় মনোহর বাসস্থান । একটা 
উৎস জন্য স্থানটী আরে! রমণীয়। উহার জল উপবনস্থ 
প্রাসাদের. চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া শত শত ধারাতে বহির্গমন 
করিতেছে । উহা! সমতলভূমি হইতে. এত প্রবলবেগে এবং 
সহস্র সহত্র ধারাতে উদ্ধোথিত হইতেছে, যে, উহা! উৎস 
অপেক্ষা নদী নামেই বাচ্য হইতে পারে । উহার জল অতি 

প্রশংসনীয় এবং এমন শীতল; যে, উহাতে হাত রাখা যায়, 
না। উপবন গ্রাম্য প্রকৃতির সমুদয় শোৌভাবিশিষ্ট। বভ্রপথ- 
মাল| ; সেউ, বাদাম প্রস্ততি স্বম্বাছু ফলের বৃক্ষপ্রেণী ; নান। 
প্রকারের ফোয়ার)মংস্তপূর্ণ জলাশয় এবং সর্ববাপেক্ষা হন্দর 



কাশ্মীর-কুসুম । ১৮২ 

অত্যু্চ জলপ্রপাত থাঁকাতে স্থানটী অতি চিত্তবিমোহিতকর | 
'অতি উর্ধ স্থান হইতে প্রপাতের জল পরড়তেছে. বিশেষতঃ 
রাত্রিকালে যখন উহার উপরিস্থ প্রাকারের উপর দীপমালা প্রন্থা- 
লিত হয়; তখন উহার দৃশ্য নিতাস্তই মনোধুগ্ধকর। আমি এই 
স্থান ত্যাগ করিয়া অদূরবর্তী অপর এক মক্ষেেহর উপবন দেখিতে 
গেলাম ৷ উহা আচ্ছাবলের ন্যায় প্রীতিকর ও মনোঁমোহন। 
'উহার জলাশয় সমূহের মধ্যে একটীতে বৃহৎ বৃহৎ মস্ত আছে 
উহাদিগকে ডাকিলে অথবা! রুটা নিক্ষেপ করিলে উহারা জলের 
উপর আসিয়া! দেখা দেয়। তখন দেখিতে পাওয়া যায়, বড় 
বড় মতস্তের নাসিকাতে স্বর্ণের মাকড়ি ঝুলিতেছে এবং উহাতে 
পারসীক উত্কীরণ আছে। জেহাঙ্গীর বাদশাহের প্রাণেশ্বরী 
নূরমহল উহাদিগকে এই অলঙ্কার পরাইয়। দিয়াছিলেন। ” 
কিন্তু ছুঃখের বিষয়, উহা! এক্ষণে অদৃশ্য হইয়াছে । 

[ কুক্ুুড় নাগ ] আচ্ছাবলের দক্ষিণ পূর্ব ভাগে আট 
মাইল দূরে এই নাগ অর্থাৎ উৎস আছে। ইহ! একটী উৎস 
নহে--কতিপয় অবিরল উৎসের সমাবেশ মাত্র । গিরি- 
তলের ছয় স্বতন্ত্র স্থান হইতে জল নিঃহ্যত হইয়া! কয়েক পাঁদ 
দুরে একত্র মিলিত হইয়াচ্ছে এবং ন্যুনাধিক ১২ ফিট প্রশস্ত 
প্রণালীর আকারে পরিণত হইয়! প্রবাহিত হইতেছে। এই জল 
অতিশয় স্বচ্ছ ও শীতল । * 

[ বৈরনাগ ] ইহা! কুক্ড়নাগ" হইতে ৭॥০ মাইল দূরে 
স্থিত এবং বন্হালপথের একটা আড্ডা । এস্থান হইতে অনস্ত- 
_নাগে যাইবার, যে স্ৃগ্রম পথ আছে, তাহার সবিশেষ বিবরণ 
পূর্ব্বে প্রকাশ কর! গিয়াছে । 



১৯০ কাশ্মীর -কুজুষে। 

বৈরনাগ অতি রমণীয়, উৎকৃষ্ট ও সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ উৎস? 
ইহাকে উৎস না বলিয়া প্রকৃত জনাঁশয় নাঁমেই বাঁচ্য করা 
যাইতে পারে । কারণ, এই জলাশয়রূপী উৎসের. জলাধার 
অফকোণ-বিশিষ্ট, প্রায় ১১০ ফিট প্রশস্ত এবং ৫০ফিট গভীর । 
উহার চতুষ্পার্্বে ৬ ফিট প্রশস্ত পথ এবং প্রস্তরনির্ট্মিত উচ্চ 

ও প্রশস্ত প্রাচীর । চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয়, পূর্বকালে প্রা্ঠী- 

রের উপরিভাগে অট্রালিকাদিও নির্টিত ছিল। ইহার 
গাত্রে জলাশয়ের দিকে ১৪টী খিলান আছে। মধ্যভাগস্থ 
খিলানে এক খণ্ড পাষাণোপরি নিল্নলিখিত গদ্য ও পদ্য 

(পাঁরসীক ভাষায় ) লিখিত আছে ;-- 
গাকা। 

পাদশায়ে হফ. কিসবর, সেয়েন শীয়ে, আদালত গুস্তর, 

আবুল মুজাফ ফর, নুরউদ্দীন, জেহাঙ্গীর পাঁদশা, ইব্নে আকৃবর 
প্রাদশাহে গাজী, বিতারিখ সন ১৫ জলুল দরে সর্ চশমে 
ফয়েজ আইন নজুলে ইজ লাল ফরমুদন্দ। তা ই” ইমারৎ 
বহকুমে অঁ। হজরৎ স্থরতে এতনাম ইয়াফৎ। 

শ্দায়। 

 আ'জ জেহাম্্ীর শাছে আকবর শা । 
বই বিনা সর.কশীদ্ বর_আকলাকৃ ॥ 
বানীয়ে আকল.ইয়াফৎ তারিখস.। 

কসর. আবাদ চশমে বৈরনাগ । 
| সন ১০২৯। 

পাদ্যার্থ। 

টি দা আকবর বাদশার পুত্র জেহাঙ্গীর বাদশাহ, 
'ঘিনি সপ্ত সাআ্জ্যের সম্রাট, অধীশ্বরের অধীশ্বর, ন্যাঁয়পথাঁব- 



8. কাকীর কষ । ১১৫ 

লম্বী, জয়ের পিতা! অর্থাৎ সর্বত্র জয়শীল এবং ধর্মের জ্যোতিঃ 
স্বরূপ, তিনি পঞ্চদশ বৎসর *শাসনকালে এই পরমোপকারী 
এবং স্বচ্ছ. উৎ্সতটে শিবির সংস্থাপন পূর্বক অবস্থিতি 
করেন । ভীহার আদেশক্রমে এই প্রাসাদ নিশ্শিত়ি হয়। 

পদার্থ । টি 

অকিবন্ন শাহের পুত্র জেহাঙ্গীর শা হইতে এই হয 
মস্তকোত্তোলন করিয়া গগণ স্পর্শ করিয়াছে । শেষ চরণ 
অর্থাৎ “ কসর আবাদ চশমে বৈরনাগ » শব্দ চতুষ্টয়ের 
সাকেতিক গণন। হইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহার নিন্দাণকাল 
এ লইবেন । 

প্রাগুক্ত শব্দ চতুষ্টয়ের গণনা ১০২৪ এবং পদ্তাংশের 
নীচেশসন ১০২৯ অঙ্কিত আছে। স্থতরাং স্পষ্ট প্রতীতি হই- 
তেছে, ৫ষ, সন ১০২৪ সালে জেহাঙ্গির বাদশাহের আদেশক্রমে 

এই জলাশয় ও হন্ম্যাদির নির্মাণ আরম্ভ হয়। সন ১০২৯ 

সালে উহা! সম্পুর্ণ হইয়া গেলে উক্ত উৎকীরণ যথা স্থলে 
স্থাপিত হইয়া! থাকিবে । 

জলাশয়ে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য মৎস্য আছে । উহাঁ- 

দিগের বধ নিষিদ্ধ উহার নির্ভয়ে ক্রীড়া করিয়া ইতস্ততঃ 
বিচরণ করিতেছে-_আহাধ্য বস্তু নিক্ষেপ মাত্রেই সহস্র সহজ্র 
এক স্থলে পিগাঁকারে দংগৃহীত-_-একটা অপরের উপর শয়িত 
- উহাদিগের কলকল শব্দে ও 'পুচ্ছাঘথাতে মনোহর ধ্বনি 
নিনাদিত--আহার লইয়! পরস্পরে বিবাদমত্ব--দেখিতে অতি 

,আশ্চর্ধ্-পরম রমণীয়।,. জলাশয়স্থ জল নীল মিশ্রিত 
গভীর সবজ। কিন্তু যত্কালে প্রবাহ দ্বারা বহিদ্দেশে নিঃস্য 



১৯২ কাম্মীর-কুলুর | 

হয় এবং ব্যবহারার্থ উত্তোলন করা যায়, তখন এমনি স্বচ্ছ ও 

স্বাভাবিক বর্ণ বিশিষ্ট দেখায়, যে, উভয় অবস্থার বৈলক্ষণ্য 
দর্শনে অবাক হইতে হয় এবং একই উৎসের জল. নয় বলিয়া 
ভ্রম জন্মে। অপর, উহ এমনি শীতল) যে, দারুণ নিদাঘ কালে 
স্পর্শ করিলে অঙ্গ তুরশ হইয়া পড়ে। 

এগার ফিট প্রশস্ত ও ন্যনাধিক তিন ফিট গভীর পাষাঁণ- 
নিশ্মিত এক প্রণালী দ্বার জল নিয়ত অনর্গলভাবে ও প্রবল' 

বেগে বহির্ভাগে নিঃস্যত হইতেছে, তথা/প জলাশয়ের জল 
কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। বর্তমান নরপতি এই প্রণালীর উপরি- 
ভাগে ভ্রমণকারীদিগের নিমিন্ত এক অত্যত্তম বারাদরি 
অর্থাৎ রাষ্ঠ-নির্মিত অষ্টালিক! নির্দাণ করিয়। দিয়াছেন । এই 
প্রবাহ জলাশয় পরিত্যাগ করিয়াই দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে । 
প্রথমটা স্বৃত্তিকার ভিতর দিয়া কিয়দদুর যাইয়া ছুই স্থলে 
ফোয়ারার ন্যায় স্কীত হইতেছে । আর্লো কিঞ্চিৎ অগ্রসর 
হইয়া অপর প্রবাহের সহিত মিলিত হওতঃ ক্ষুদ্র নদীর 

আকারে প্রবাহিত হইয়। বিতস্তা নদীর আয়তন বৃদ্ধি করি- 
তেছে। অনেকে অনুভব করেন, যে, বৈরনাগ হইতেই বিতস্তা 
নদী উৎপন্ন হইয়াছে । কিস্তু একথা. ভ্রমমূলক ! 

উক্ত প্রণালীর বহির্দাীরের বামভাগস্থ প্রাচীরে এক পাঁষাঁপ 
খণ্ডে নিম্নলিখিত স্থললিত,. রসপূর্ণ ও অর্থগর্ভ পাঁরস্য-কবৰিত। 

খোদিত আছে, যথা ১-- 
হাইদর বন্থকুমে শানে জাহান বাদশায়ে দহুর্। 
শুকুরে খোদা কি সাক্ত চে কি আব্সর্জোয়ে ॥ 

ই জোয়ে দাদা অন্ত,ব জোয়ে 'বেছিষ্ত আব... 
জি আব্সর্ ইয়াফতভা কাশ্মীর আব্ক ॥ 



কাম্পীর-কুহায । ক্র 

, ডারিখ জোঁয়ে আব্ বুগডকতা সরোসে গ্যায়েৰ্। 

“আজ 'চশমে বেহিস্ত বেক আম্দা অস্ত জোয়ে ॥ 

জআন্যার্থ । | 

টি ঈশ্বরানুগৃহীত ও সার্বভৌম শাহেজান সম্রাটের 
অনুমত্যনুসারে এই প্রণালী নির্মাণ করিলেন । এই প্রবাহ 
স্বগাঁয় জলধারাকে বিশুদ্ধ করিতেছে এবং এতদ্বারা কাশ্মীরের 
গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে । 

স্থরলোকবাসীরা কহিতেছেন, “ চশমে বেহিস্ত ৮ হইতে 
* জোয়ে ৮” উৎপন্ন হইয়াছে_-( শেষ চরণ দেখ )। অর্থাং 
“ চশ মে বেহিস্ত ৮ (স্বর্গীয় প্রত্রবণ ) হইতে এই « জোয়ে » 
( প্রবাহ ) উৎপন্ন হইয়াছে । এই চরণের অপর অর্থ এই, যে, 
« চ্শমে বেহিস্ত ৮ শব্দের গণনা হইতে «“ জোয়ে » শব্দের 
২খ্য! অন্তর করিলে এই প্রবাহের নিম্দমীণ দিন অবধারিত 

হইতেছে । অর্থাৎ “চশমে বেহিস্ত” শব্দের সাঙ্কেতিক গণনা 
বা চিহ্ন ১০৬৩ এবং “ জোয়ে ” শব্দের চিহ্ন ১৯। বাদ দিয়া 
১০৪৪ হইল । স্থতরাং সন ১০৪৪ সালে এই প্রবাহ নির্মিত 
হয়। 

প্রত্যুত, বৈরনাগ অতি রমণীয় স্থান। বাদশাহদিগের 
শাসনকালে ইহা! আরে উৎকৃষ্ট ছিল। চিহ্ন নিচয় দেখিয়া 
স্পট হৃদয়ঙ্গম হয়, এস্থলে অনেক হ্ম্যাদি এবং প্রবাহে 

ফোয়ার মালা শোভ। বিস্তার করিত। কথিত আছে, 

জেহাঙ্গীর সম্রাটের প্রিয়তম! রাজ্জী নূরমহল বা নূরজেহান 
তত্সমুদয় আপন অভিরুচি অনুসারে বিন্যাস করেন। এই- 
স্থানটী সমুদয় দিশ্লীশ্বর অপেক্ষা জেহাক্কির, বাদশাহের অধিরু- 

25 



১৯৪ কা্ীর-কুলুষে । 

তর প্রিয় বিলাসস্থান ছিল । একদ] কাশ্মীর গমন কাঁলে.পথি 

মধ্যে বরমগোলা নামক আড্ডাতে তাহার সাংঘাতিক পীড়া 

হয়। স্বত্যু সম্গিকট জানিয়া যাহাতে জীবদ্দশায় আপন প্রিয় 
ধিলাসভবন বৈরনাগে যাইতে পারেন, সহচরগণকে তদ্িধান 
করিতে আজ্ঞা দিলেন” পুনশ্চ বলিলেন, যদি কৃতান্ত একা- 

স্তই সে সাধ পুরাইতে না দেয়, তবে যেন সেই শ্রিয়তম 
স্থানেই আমার মৃত দেহ সমাধিস্থ হয়। কিন্তু বেগম নুর 
জেহান তাহার মৃত শরীর লাহোরের সঙ্গিকটস্থ সাদের! নামক 

স্থানে লইয়া গিয়া! গোর দেন এবং তথায় আপন বৈধব্য 
জীবন অতিবাহিত করেন । 

[ কৌশানাগ এবং হরীবল ব। হরবল ] কৌঁশানাগ অতি 

স্বন্দর পার্বত্য হ্রদ । ইহ! পীর পঞ্জাল পর্বতের শিখর দেশে 
স্থিত এবং সমুদ্র তল হইতে ১৩০০ ফিট উচ্চ । ইহা দৈর্ঘ্যে 
অর্ধ মাইল এবং প্রস্থে উহার অর্ধাপেক্ষা ক্রিঞ্দিধিক। ইহার 
জল পশ্চিম প্রান্তস্থ পর্বত বিদীর্ণ করিয়া মন্দ মন্দ বেগে 
নির্ঠত হইতেছে । কিন্তু কিয়দ্দুরে বৃহৎ বৃহৎ শিলা খণ্ডে 

প্রতিঘাত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর মুর্তি ধারণ করিয়াছে এবং 

প্রবল বেগে ও ভয়ানক গর্জন সহকারে গভীর তলদেশে 

গঁড়িতেছে। তজ্জন্য কয়েকটা বিচিত্র ও মনোহর প্রপাত উৎ- 
পন্ন হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে হরবল সর্বেবাৎকৃষ্ট । বিশেষতঃ 
বসম্তখতুর আগমনে যখন: দ্রবীভূত তুধার ইহার অবয়ব 
বৃদ্ধি করে, তখন ইহার সৌন্দর্য্যের ইয়ত্ত। থাকে না। ধাঁহারা 
কখনো ঝববলপুরের সন্নিকটস্থ নর্শ্রা নদীর স্থবিখ্যাত পতন 
(যাহাকে ধুমাধার ও মার্বেল রক্ কহিয়! থাকে ) দেখিয়া- 
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ছেন। তীহারা এই স্ছলের রমণীয়তা বিশিউরূপে হদয়স্রম 
করিতে পারিবেন । এই কৌঁশানাগ হইতে যে জলধারা! নিপ- 
'তিত হয়» উহা নিম্নভাগে যতই প্রবাহিত হইয়! যায়, ততই. 
অপরাপর উৎসের জলহবারা পুষ্টদেহ হইয়া,নদীর আঁকারে 
পরিণত এবং অবশেষে বিতস্তা নদীর সহিত সংমিলিত 
হইয়াছে । 

78 টিউন 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

তৃতীয় অংশ ! 
সরা ৯০ বা 

হট আঅমবনাধ তীর্থ ঃ 

কাশ্মীরের পূর্বপ্রান্তে চিরনীহারমগ্ডলস্থ বিজন প্রদেশের গুহা- 
ভ্যন্তরে মহাদেবের স্বয়স্তু তুষারলিঙ্গ আছে। প্রতি বৎসর 

কেবল মাত্র ভাঁদ্রমাসের রাখীপৌর্ণমাসী দিবসে ইহার দর্শন 
হইয়। থাকে । এই স্থান যেরূপ তুষারমণ্ডিত, নিভৃত, উদ্ভিদ 
ও জীবশুন্, সুতরাং ভীষণ, তাহাতে অপর কোনে! দিবসে 
এস্থলে একাকী গমন করিতে গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের সাহস ও সাধ্য 
হয় না। একারণ, উক্ত দিবসে "হৃত্র সহত্র যাত্রী সমবেত 

হইয়! দর্শন করিয়! থাঁকে। কিন্তু কোনো কোনো নিভাঁক 
উদ্দাসীন এস্থলে উপর্যযপরি ছুই তিনমাঁদ বা ততোধিক দীর্ঘ" 
কাল ব্যাপিয়াও তথায় অবস্থান করে। হিন্দুস্থানের সমুদয় 

২শ হইতে দর্শনাভিলাধী লৌক সমাঁগত হয় এবং প্রতি 



১৯৩৬ কাম্পীর-কুতুম 

বৎসর স্ত্রী ও পুরুষে দ্বিসহআধিক যাঁত্রী হইয়া! থাকে । রাঁখী- 
পৃর্ণিমার, পঞ্চদশ দিবস পুর্বেবে 'সকলকে সংগ্রহ করিবার . 

নিমিত্ত কাশ্মীরাধিপতির “ঝাণ্তী” বা প্ছটী” অর্থাৎ .পতাক। 

শ্রীনগরের সন্গিরটবর্ভী রামবাগ নাঁমক উপবনে উড্ভীন হয় 
এবং আট দিবস থাকিল্ত শ্রীনগর হইতে যাত্রা করে । সন্ন্যাসী 

প্রভৃতি দুঃখী যাত্রীদিগকে মহারাজ! পাথের ব্যয় দিয়া 
থাকেন। | 

অনস্ত-নাগে পতাঁক। পৌৌছিলে যাত্রীদিগের যে যেখানে 
থাকে, সকলে আসিয়৷ একত্র হয় এবং পথে আহার্ধ্য ও ব্যব- 

হার্ধ্য দ্রব্য কিছুই পাওয়া যায় না বলিয়া এখান হইতে সক- 
লেই স্বস্ব প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লয়। পরে 
উড্ভীয়মাঁন পতাঁকা সর্বাগ্রে নীত হইতে থাকে এবং যাঁত্রী- 

গণ উহার অন্ুনরখ করে । অনন্ত-নাগ হইতে অমরনাথ 

২৮ ক্রোশ-_াাঁচ জাড্ড। | পথ যেরূপ হুর ও কৃচ্ছ.সাঁধ্য, 
তাহা! বলিবার শব্দ নাই। ইহা যেমন কঠিন, তেমনি সমূহ 
বিপজ্জনক । কারণ, কোনে! কোনো স্থান এমন ভয়ঙ্কর, যে, 

তথায় পর্রশব্ধ বা বাঁক্যোচ্চারণ মাত্রেই পর্বত শিখরাগ্রস্থিত 
পতনোম্মুখ হিমশিলা ও শিলাখণ্ড সকল স্থানচ্যুত হইয়া শব্দ- 

কারীদিগের মন্তকোপরি পতিত হইয়া উহাদিগকে একবারে 
প্রোথিত করিয়া ফেলে ।, বৃষ্টির তো কথাই নাই। আবার 
মধ্যে মধ্যে ভয়ানক নীহারপ(তও হইয়! থাকে | এই সমুদয় 
কারণ বশতঃ প্রতি বৎসর অনেক যাত্রী মৃত্যুগ্রামে পতিত 
এবং অনেকেই পথ হইতে প্রত্যাগয়ন করিতে বাধিত হয় । 

. অময়নাথের এক ক্রোশ থাকিতে পঞ্চতর্ণী নাঁষে একটী 
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নির্বরিণী পার হওয়া আবশ্যক | ইহার পাঁচটী শাখা । এই 
"কারণেই ইহাকে পঞ্চতর্ণী কহে । যাত্রীগণ ইহার জলে 

নন পূর্ধ্বক বসন ভূষণাদি পরিত্যাগ করে। অনন্তর সকলে . 
ভূর্জরপত্রের কৌগীন ধারণ পূর্র্বক (কেহ কেহু উলঙ্গ বস্থায় ) 
মহাদেবের জয়ধ্বনি করিতে করিতে গুহার পুরোবভাঁ হয়। 

কন্দরটী অতি বৃহৎ । প্রবেশদ্বার ৫০ ফিট প্রশস্ত । 
' ইহাতে প্রবেশ করিয়া প্রথ্থমে ন্যুনাঁধিক ৭৫ ফিট সরল পথ ; 
পরে দক্ষিণভাগে ঈষৎ প্রত্যার্ভ হইয়! প্রায় ২৫ ফিট যাইতে 
হয়। উহা! ১০ হইতে ৫০ ফিট পর্ধ্যস্ত উচ্চ । গুহাভ্যন্তর অতি- 
শয় শীতল এবং ছাদ হইতে সর্বত্র অনবরত জলবিন্দু নিপ- 

তিত হইতেছে। এই স্থলে মহাদেবের স্ফটিকসদৃশ হিমানীর 
লিহ্“আছে | ইহ! যে কাহারো দ্বার স্থাপিত নহে, তাহ! 

বলা বাহুল্য । থে সমুদয় মহাআর| এই স্থলে দীর্ঘকাল বাং 
করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মুখে শুনিয়াছি, যে, প্রত্যেক 

পৌর্শমাসতে এই লিঙ্গ পুর্ণাবয়ব হইয়া থাকেন। পরে 
প্রতিপদ হইতে এক এক কল! করিয়া! হ্রাস হইয়! অমাবস্যাতে 
সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়। যান। আবার গুরু প্রতিপদ হইতে এক 

এক কলা করিয়া বৃদ্ধি পাঁইয়। পূর্ণিমা! দিবসে পুনরায় সেই 
ষোৌলকলায় পূর্ণ £ প্রগ্ু হন। এইরূপে শশধরের ভাস বৃদ্ধি 
অনুসারে শশিভৃষণেরও হ্রাস বৃর্ধ হয়। এই লিঙ্গ ব্যতীত 
একটী পাষাণ নির্মিত শঙ্কর বাহন'( বৃষ ) আছে, এবং কতিপয় 
দেব, দেবীর ভগ্ন প্রতিমৃত্তিও ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায়। 

অর্ধাচীনেরা কহিয়! থকে, যে, অমরনাথের এ লিঙ্গরূপ 
তো দেখাই যাঁয়, তদ্যতীত কপোতরূপ,. ধারণ করিয়াও 
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অমরনাথ দর্শন দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা অলীক । পাঁণ 
(পুরোহিত) গণ পুর্ব হইতে, কতিপয় কপোত রক্ত্রারৃত 
করিয়া লইয়া যায়। পরে গুহার সমীপবর্তী হইয়। উহাদিগকে 
উড়াইয়৷ দেয়,। যাত্রীগণ মহাঁদেবকে দর্শন ও পুজা করিয়! 

সেই দ্বিবসেই প্রত্যারৃত্ত হয়। এস্থলে কেহ রাত্রি যাপন 

করে না । একদ। মহাঁরাঁজ1 গোলাপ সিংহ রাত্রিবাস করিয়া- 

ছিলেন । কিনম্বদস্তী আছে, ষে, মহেশ্বর সর্পাকাঁরে তাহাকে 
দর্শন দিয়াছিলেন ৷ প্রত্যাগমন কালে যাত্রীরা অপর পথ 

অবলম্বন করে এবং তৃতীয় আড্ড। বন্ধনবাড়ী নামক স্থানে 

আসিয়া পুর্ব পথের সহিত মিলিত হয়। 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 

কাশ্মীরের পশ্চিমবিভার্গ । 
প্রথম অংশ । 

ছুধগঞন্গা নদী। ফাসিকা্ট। ছাউনি । কার ভবানী । নির্জন চেনার) 

সাঁনসবল । উসরুত্রদ। সোপুর। বারসুল1। 

শিরোদেশে যে সমুদয় স্থানের নামোল্লেখ হইল, তন্াঁব€ু 
নৌকারোহণ পুর্ববকই অবলোকিত হইয়া থাকে । সন ১২৭৬ 
সালে (ইৎ ১৮৬৯) জনৈক স্থহৃদ সমভিব্যাহীরে এই সমুদয় 
মনোহর স্থান দর্শন করিয়া আমার প্রিয় অনুজকে যাহা 
লিখিয়াছিলাম, তৎসন্নিবেশ ছারাই অভীষ্ট দিদ্ধ হইতে 

রিবে-স্বতন্ত্র লিপির আবশ্যক কি? অতএব তাহাই . 
করিতেছি। 
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২৪শে আষাঁ শনিবার। কাশ্মীরের পাশ্চাত্য বিভাগ ভ্রমণ 
'করিবার মানমে আহার ও ব্যবহারোপযোগী সামগ্রী সম্ভার 
আহরণ পূর্বক একজন প্রিয় মিত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া - 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকারোহণে জীনগর হইতে যাত্রা! করি- 
লাম। শেষ সেতু সাফা কদল অতিক্রমপ্করিয়া দেখিলাম, দুধ 

গস্থা নদী বাম দিকে প্রবাহিত হইতেছে। ছুধগঞঙ্গা নামটী পাঠ 
'করিয়াই মনে করিতে পধ্র, ইহা জলের পরিবর্তে ছুধের 
আধার বলিয়া বুঝি ইহার নাম ভুধগঙ্গা হইয়াছে । পুরাণে 
বর্ণিত আছে, ইহার জল দুপ্ধই ছিল। ইহার সত্যাসত্যতা 
বিষয়ে কোনো কথা বলিতে ইচ্ছা করি ন!। প্রত্যুত, বর্তমান- 
কালে ইহার জল যেরপ নির্মল ও পুষ্টিকর, তাহাতে ইহাকে 
ছুগ্ধ শব্দে বাচ্য করা, নিতান্ত অসঙ্গত নয়। এই নদী শুনগর 

পরিক্রমণ করিয়ঃ প্রবাহিত হইতেছে । 
কিয়দ্দ'র অগ্রসর হইয়। দেখিতে পাইলাম, বামতটে 

ফসি'কাষ্ঠ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দর্শন মাত্রেই মনে কি ভীষণ 

ভাবের আবির্ভাব হয় ! হাঁয়! ইহা দ্বারা কত নর নারীর অমূল্য 
জীবনরত্ব হরণ করিয়া লওয়! হইয়াছে ! হয়তো কত নির্দোষী 
অভাগ। ব্যক্তি অবস্থাগত .প্রমাণের দোষে দোষী রূপে সাব্যস্ত 

হইয়া অথবা ছুর্দাস্ত শাসনকর্তাদিগের ইচ্ছানুসারে নির- 
পরাধেই এই দণ্ডে এক দণ্ডের মৃব্যেই প্রাণদণ্ডে পড়িয়াছে! 

পূর্ববকালে ইহাতে প্রায় প্রত্যহই প্ুই একটা লোক ঝুলিত। 
কিন্ত অধুনা করুণন্ৃদয রাজার গুণে ফরণাসি উঠিয়া গিয়াছে 

বলিলেই হয়, 
কিঞ্চিৎ দূরে ছাউনি । ইহা অতি রমণীয় স্থান । উভাঁর 
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চতুঃপার্থে সফেদা! বৃক্ষরাজি গগণ স্পর্শ করিবার জন্য মন্তকো- 
তভোলন করিতেছে এবং মধ্য ভাগে পর্ধ্টটকদিগের নিমিত্ত এক: 
উত্তম লড়ী ( কাষ্ঠ নির্মিত বাটা) আছে। 

এই স্থানে বিভাবরী সমাগতা হইল । প্রকৃতি দেবী মচ্ছু- 

ফ্যের কৃত অসংখ্য"পাপ ও প্রভাকরের খরতাপ আর 

সহিতে না পারিয়! লজ্জায় যেন তিমির রূপ অবগুঞন' ধারণ 
করিলেন । ভ্রমে ক্রমে অন্ধকার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আর 
কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় ন! এবং তরণীও আর চলে না। 
অগত্য। এই স্থানেই রাত্রি অতবাহিত করিতে হইল । 

২৮শে আধাঢ়, রবিবার । রথমান্রা । প্রত্যুষেই নৌকা! 
ছাড়িয়াছিলাম এব সপ্ডম ঘটিক! কালে হ্থবিখ্যাত ক্ষীরভবানী 
নামক তীর্থ স্থানে উপনীত হইলাম । এখানে বথাবিধি "সান, 

পুজা; প্রদক্ষিণ এবং আহারাদি করিয়। বেল! ছুই প্রহর সময়ে 
যাত্রা করিলাম। এই অদ্ভুত কুণ্ডের বিবরণঞ্ইতিপুর্বেৰ তোমাকে 
লিখিয়াছি; ( পাঠক! চতুর্থ পরিচ্ছেদ দেখুন ) সুতরাং তৎ- 
সমুদয় আর এস্থলে পুনর্ব্যক্ত করিবার আবশ্টকতা৷ নাই। 
কেবলমাত্র ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে, যে যখন আমরা 
উপস্থিত হইলাম, তখন কুণ্ডের জল সবুজ ছিল। বেল! 
দশম ঘটিকাকালে দেখি, রি গোলাপী বর্ণে পরিবর্তিত হইয়! 
গিয়াছে । 

যাইতে যাইতে নদী-গর্ভে একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখিতে পাই. 
লাম। উহার উপরিভাগ প্রস্তর নিন্মিত | উহাতে একটী 

চেনার মহীরুহ আছে। একারণ, উহাকে নির্জন চেনার শব্দে. 
ৰাচ্য করা যাইতে পারে । লোকে কহিয়া থাকে ইহা কন্মিন্- 
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কালে বাড়ে না। ১৮৬৫ খষ্টার্ডের ১৫ই আগস্ট তারিখে 
ডাক্তার ইন্দ সাহেব পরিম!ণ করিয়া দেখেন, ইহার আয়তন 
প্রায় ১১ফিট । আমর দেখিল।ম, ইহার মূলদেশের আয়তন. 

সেই “প্রীয় ১১ কিটই” আছে। কিন্তু স্কন্ধদেশ্ প্রায় ১৩ ফিট । 
ইন্ম সাহেব যদ্দি ইহার মূলের পরিমাণ করিয়া থাকেন, তাহা 
হইলে বিগত চারি বৎসরের মধ্যে কিছুই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই 
বলিতে হইবে । আর যদি তিনি স্বন্ধ মাপিয়া থাকেন, তবে 

ইহা অবশ্যই বাড়িয়াছে। 
ইহা হিন্দুদিগের তীর্থস্থান । বৃক্ষতলে একটী শিবলিঙ্গ 

স্থাপিত । কথিত আছে, অতি পুরাকালে এই স্থলে অনেক 
পতিত্রতা৷ স্ত্রী সহয়ত। হয়েন এবং অনেকে মোক্ষ পদ লাভার্থ 
আত্মহত্য। ছার। প্রাণত্যাগ করেন । এস্থানটী অতি ক্ষুদ্র বটে, 
কিন্তু ভতি রমণীয়। কেননা, এইখানে সিচ্ধু নদী বিতস্তার 
সহিত সংমিলিত এবং পশ্চিম দিকে নুরুখাল প্রবাহিত, 

স্থতরাৎ চতুর্ববাহিনী হইয়াছে । একাঁরণ, এখানকার লোকে 

ইহাকে প্রয়াগ কহে। চতুর্ববাহিনীর ঠিক মধ্যস্থলে অট্টালিকা- 
দির কিছু ভগ্নাংশ আছে । অতএব এক সময়ে যে ইহাতে 
একটী পরম রমণীয় হম্ম্ন ছিল, তাহার কোনে। সন্দেহই নাই। 

যাইতে ঘাইতে উভয় তটে অনেক গ্রাম দেখিতে পাই- 
লাম । কোনে কোনো স্থানে লৌকা লাগাইয়। ভ্রমণ করিতে 
লাগিলাম | স্থশীতল চেনারের কুগ্জবন রহিয়াছে; হৃমিষ পবন 
মন্দ মন্দ বহিতেছে; স্ুস্বাছু ফল পরিপক্ক হইতে আরম্ভ হই- 

য়াছে'; যেদিকে নয়নপতি করি, কেবল দুর্ববাদলপুর্ণ হরি- 
দ্ধণ ক্ষেত্র-এমন স্থান নাই, যেখানে স্থকেমিল শ্যামল তণ 

শ্৩ 
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দুষ্ট হয় না- প্রকৃতি যেন নিজ হস্তে সমস্ত কাশ্মীরে দুর্বার 
কেয়ারি করিয়! বা গালিচ। পাতিয়। রাখিয়াছেন_-মধো মধ্যে 
নদী ও খাঁল দ্বার! বিভক্ত হওয়াতে ক্ষেত্রগুলি দ্িগুথ শোভা- 
ময় হইয়াছে-_ইত্যাদি সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে কাশ্মীরকে 
স্বর্গ না বলিয়! নিরস্ত থাক! যাঁয় না! অপব্ব, কোনো কোনে! 

স্থানের জল এমনি স্বাস্থ্যকর এবং পাঁচক, যে. আমাদিগের 

আহার উত্তরোস্তর বিলক্ষণই বাড়িতে লাগিল- শরীর ও মন্ 

ঘিগুণ স্বচ্ছন্দ ও সবল বোধ হইতে লাগিল । প্রভ্যত, এমন 
রমণীয় স্থান আর কুত্রাপি নাই! 

কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা মানসবল হ্রদে উপনীত হইলাম । 

ইহ! এরূপ রম্য, বে, বোধ হয়, ইহাই শাস্ত্রেক্ত ব্রহ্মার 

সেই মানসসরোবর-দ্রষটকালে তাহারই অপভ্রধশে মাঁনস- 
বল নাম হইয়াছে । ইহা এখানকাব 'সকল হ্রদাপেক্ষ। 
সবন্দর ও গভীর । ইহ। দৈথ্যে দেড় ক্রোশ ও প্রস্থে অর্ধ 
ক্রোশ। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে হইলে 
ঠিক এক ঘণ্ট। লাগে । কোনো কোনো স্থল এত গভীর, 

যে, তথায় যাইতে হৃতৎকম্প উপস্থিত হয় । কৌতুকাবিষ্ট 
হইয়া আমরা সকল স্থান পরিভ্রমণ করিলাম । অতি গভীর 

জলই অতি রূমণীয় । তথায় জলজনতা নাই এবং এমনি স্বচ্ছ, 
যে, দ্ধশ হাতের নীচের প্দার্থও স্পষ্ট লক্ষিত হয়-তত 

নিন্বে মৎস্তগণ ক্রীড়া করিঘা! বেড়াইতেছে, স্পষ্টই দেখিতে 
পাইলাম । এখানকার ইতিবৃত্তে ইহা অতলম্পর্শ বলিয়া বর্ণিত 
আছে। কিন্তু কেহ কেহ পরিমাণ করিয়া! দেখিয়াছেন, 

ইহা! প্রায় ত্রিশ হস্ত গভীর । কথিত আঁছে, এক তপন্বী ইহার 
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গভীরতা নির্ণয় করিবার জন্য বহুকালাবধি এক পরিমাপক 
 সৃত্র প্রস্তুত করেন। কিন্তু পরিশেষে ইহার তলস্পর্শ করিতে 
না-পারিয়! হতাশ হইয়া মনোদুঃখে ইহাতেই লক্ষ প্রদান, 
ও প্রাণত্যাগ করেন। ইহার জল অত্িশর স্বাছু, নির্স্ল 
ত্ লগ্গু , তাত গার সাঁল্য়। শ্যাঁমৃন্র্ণ দেখার । ইহার 'অআভ।- 

স্তরস্থ উত্স হইতে জল নির্গত হইতেছে । হি সলিল হাস 

নিঃস্যত হইয়া! থাকে | যেখানে জল গভীর নহে, তথায় জলজ- 
লতা বিশেষতঃ শ্বেত ও রক্তিম! বর্ণের পদ্মবন আছে। 
অত্যল্প দিবসের মধ্যেই ইহা বিকপিত হইয়া হ্রদের শোভ! 

ঘিধণ বৃদ্ধি করিবে। 

পুবেশদ্বার হইন্ডে ত্ুদ্টী দেখিতে অ অন্পপম মনোহর । 
বামপার্শে কঙ্কবরবিশিষ্ট উপত্যকা; উহার অধোভাগে এবং 

হুদতটে মানসবল গ্রাম; কির ক্কে বাদ শাহবাগের ভগ্রাংশ (ইহা 
জেহাঁঙ্গীর বাদশাহ স্বায় প্রিয়তমা ভার্ধ্যা নূরমহলের জন্যই 

নিশ্দাণ করেন ঃ দক্ষিণপার্থে পর্ণবতশ্রেণী_ ইহার অস্থ্যুচ্চ শৃক্ষের 
নাঁম আথুহ এবহ ইহা ৬২৯০ ফিট উচ্চ ; ; কিঞিত্দূরে এব এই 
পর্বত : চর ণিম্ন দেশে কুণডবল নামক গ্রাম, এস্থানে 

সন্মিকটস্থ পর্বত হইতে চূর্ণ প্রস্তুত হইতেছে; সন্ম,খে-অতুযু 
মনত পর্বত শ্রেণী, তাহা হইতে একটা স্থন্দর জল-প্রপাত সপ্ত 

ধারায় পড়িতেছে; উহার সঙ্গম স্থানের প্রায় পাঁচ হস্ত দুরে 

একটা পুরাতন মন্দির জলের উপরিভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 

হক্-সলিল শ্যামল ; ম্ধাস্থন পরিক্ষীর এবং "ধারে ধারে লত' 
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ও কমলবন রহিয়াছে ; তটস্থ পর্ববত এবং গ্রাঁমাদির প্রতিবিদ্ব 
সরল্লভাবে পতিত হইয়াছিল, আম্মাদিগের গমনের শব্দে যেন 

ক্রমান্বয়ে নান! থণ্ডে খণ্ডিত, পরস্পরে মিলিত এবং বিচিত্র 

নূতন আঁকারে প্ররিণত হইল । | 
হ্রদের ঈশান কোণে এক মুনলমান ফকিরের আশ্রম 

আছে। তাহার জন্মস্থান বোখারা | তিনি কাশ্মীরের সমুদায় 
রা তন্ন তন্ন করিয়! অবশেষে এই স্থানটী মনোনীত করিয়াছেন 

২ এখানে ২৭ বংসর বাস করিতেছেন । ফলতঃ এই স্থানই 
উজ উপযুক্ত স্থান। তিনি স্বহস্তে পর্বত কাটিয়া ভূমি 
সমতল করিয়া এই আশ্রম প্রস্তত করিয়াছেন । চারিদিকে 

স্থস্বাহু ফলের বৃক্ষ-__-এত নিবিড় বে, সূর্ধ্যরশ্মি প্রবেশ করিতে 

পাঁরে না ; পর্বত শিখরস্থ নির্'র বত্রগতি ভাঁবে ঝর ঝরশ্ব্দে 

পতিত হইতেছে; সম্মুখে হ্রদ; পশ্চা্ভাগে অভেদ্য পর্ববত- 
শ্রেণী; হ্তরাঁং স্থানটী অনির্ববচনীয় রূপে ক্মমণীয় ও হুশীতল। 

এমন সকল স্থানই পুর্বববন্জর তপহ্বীদিগের আশ্রম ছিল-- 
তাহার লোকালয় পরিত্যাগ পুর্ববক এমন স্থানেই ঈশ্বরের 
আঁরাধনায় দিনযামিনী পরম স্্রখে যাপন করিতেন। প্রত্যুত' 
বোধ হইল, ফকিরজী অতি মনোস্বখে আছেন। অপর, অন্য 

চারি দ্িবদ হইল, মৃত্তিকা এবং তৃণাদি দ্বারা পূর্বোক্ত 
নির্ঝরের গতিরোঁধ হইয়া গিয়াছিল ০ তিনি যেমন পরি- 
হকার করিতেছিলেন, অমনি একটী কঠিন পদার্থ হস্তে ঠেকিল। 
কৌতুকাবিষ্ট হইয়! খনন করিয়া দেখেন, যে, উহা! একখানি 
প্রস্তর নির্দিতিঃ সুদীর্ঘ ও অতি স্থন্দর আসন ( ( চৌকি )। বুক্ষ- 
তলে এই আসনোগরি ছাগচন্্ম বিছাইয়! বসিয়া আঁছেন, 
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আমর গিয়া দেখিলাম । গমন মাত্রেই তিনি আমাদিগকে 
' যখোচিত সমাদর পূর্বক ফল মলাদি দ্র অতিথিনংকার 
"করিলেন এবং বৃক্ষতলে বদিতে আসন দ্রিলেন! কিয়তক্ষণ 
মিালাপের পর তিনি আপন শিষ্যকে আহ্বান পুর্ববক আমা. 
দিগকে তাঁহার তপোঁবন এবং স্বহস্ত রচিত শুড়ঙ্গ দেখাইতে 

আদেশ করিলেন। আমর! তাহার তগোস্নের রমণীয়তা 

দর্শনে প্রীত এবং স্ড়ঙ্গ দেখিয়া অবাক হইলাম! এই সুড়ঙ্গ 
তিনি স্বহস্তে পর্বত কাটিয়া প্রস্তৃত করিতেছেন । ১৮৬৫ 

খুক্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ডাক্তার ইন্দ সাহেব পরিমাণ 
করিয়া! দেখেন, ইহ]| দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০ হস্ত। কিন্তু অদ্য (১২ই 
জুলাই ১৮৬৯ ) আমরা দেখিলাম, ইহা ঠিক ৩৮ হস্ত পর্য্যস্ত 
হইরাছে। ফকির বলিলেন, তিনি যত কা জীবিত থাঁকিবেন, 

ততকাল্পই ইহা, খনন করিবেন । স্বতরা কত লম্ব। হইয়! যে 

ইহা শেষ হইবে, বলা যায় না। প্রবেশৰার প্রান্ন তিন হস্ত 

উচ্চ । অভ্যন্তর চারি হইতে সার্ধ চারি হস্ত উচ্চ এবং প্রস্থ 
প্রায় তিন হস্ত। স্থতরাং তন্মধ্যে অনায়াসে মস্তকোঁন্তোলন 

পুর্ববক ইততস্ততঃ ভ্রমণ কর। যায়। ইহার অভ্যন্তর যে কি 
পর্ধ্যস্ত শীতল, তাহা অনুভব করিয়া লও--প্রবেশ করিবা- 

মাত্রেই এমন শীত বোধ হইল, যে, অধিকক্ষণ থাকিতে 
পারিলাম না। রোজার সময় রি সাহেব এই স্থলে 

বাস করেন । 
,আমরা সমুদয় দেখিয়া তাহার নিকট প্রত্যাগত হইলাম 

এবং এক তর্রমূলে উপবেশনপূর্ববক তাহার সহিত বাক্যালাপ 
এবং ঈশ্বরবিষ্য়ক কথোপকথন করিতে লাগিলাম। প্রত্যুত, 
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প্রতীতি হইল, তিনি ঈখরপ্রেমে মগ্ন হইয়া অতি সুখে কাঁলা- 
তিপাত করিভেছেন । যে কোনো দর্শক এখানে আইসেন (কি 
ইংরাজ, কি এদেশীয়) সকলেই এই স্থান দর্শন পুর্ববক শ্রীত 

হয়েন এবং ফক্কিরকে কিছু কিছু পুরক্ষার দিয়া থাকেন । 

হ্রদের প্রর্বভাগস্থ তত্যুন্নত পর্বতাশ্রেণী হইতে (ফকিরের 
আশ্রমের পার্দে) একটী জলপ্রপাত সপ্তধারায় পতিত হই- 
তেছে। উহা! যেস্থলে হদের সহিত মিলিত হইয়াছে, আমর! 
তথায় যাইয়া উহার সৌন্দর্ধ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম 
এবং পর্বতের যে দেশ হইতে পতন হইতেছে, সেম্থল 
কিরূপ এবং কোথা হইতেই বা অনর্ণল বারিধারা আসিকতছে, 

জানিতে অত)ন্ত উৎস্রক হইলাম । উদ্ধদিকে নয়ন নিমীলন 

করিয়। দেখি, পর্বতে উঠিবার কোনে পথ নাই এবং শ্রীরূপ 

সরল উচ্চ, যেন এক মহাকায় দানব দগ্াপমান হইয়া ানবকে 
উঠিতে নিষেধ করিতেছে! কিন্তু অঠিরা অত্যন্ত কৌতু- 
হুলা ক্রান্ত এবং আবেশচিভ হইয়াছিলাম। শবতরাৎ কৃতনিশ্চয় 

হইলাম, যেন তেন প্রকারেণ পাহাড়ের শিখরদেশে আরো- 
হণ করিতেই হইবে | উহ্বার গাত্তে ক্ষু্র ক্ষু্র বৃক্ষলত! 
আছে; ঈশ্বরের নামোগ্চারণ পূর্ননক'তাহাই অবলম্বন করিয়া 
অতি কট, কিন্তু নিরাপদে উপরে উঠিলাম । উপনীত হইবা- 

মাত্রেই আশাতীত পরিতোষ লাভ করিলাম । দেখিলাম, 

তথায় একটা ক্ষুদ্র ক্রোতন্বতী (প্রস্থে প্রায় পাঁচ হস্ত) 
প্রবাহিত হইতেছে এবং উহারই এক দেশ হইতে 
পূর্স্বোক্ত জলধারা পতিত হইতেছে। স্থানটা অতি রমণীয় । 
তআোত্তলতীর দক্ষিণপার্থে আঁর একটী অত্যুচ্চ পর্ববতশ্রেণ 
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এবং বামপার্থে কেবলমাত্র একহস্ত পর্িদিত বাঁধ | এই 

বাধের উপরেই তার! দণ্ডায়মান হইলাম | বাধ থাকা- 
“তেই নির্ঝরিণীর জলরাঁশি এককালে হদে নিপতিত হইতে - 
পারিতেছে না। এই বামপার্খ্ে প্রায় ২৫০ হস্ত নিন্ে হ্রদ | 
এস্থান হইতে ভর্দটী পরম হ্বন্দর দেখায়। নির্ঝরিণীর 
উৎপত্তি স্থান দেখিবার নিমিভ আমরা আরে। কৌতুহল জ্রান্ত 
হইলাম । কিন্তু কি প্রকীরেই বা তথীয় ষাই ? পথ নাই-- 
কেবলমাত্র উক্ত বীঁদ। যাইতে হইলে এ বাপ দিয়াই 
যাইতে হইবে। কিন্তু ঘদ্দি দৈবাৎ পদশ্থালম হয়, তাহা 
হইলে হয় তটিনীর জপ্গর্ভে নিমগ্ন হইতে হইবে, নয় ২৫০ 
হস্ত উদ্ধ হইতে গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া হ্রদে পড়িয়া 
তদ্দচ্ণুই গ্রাণ হারাইতে হইবে । 'অথচ চিন্তাবেগ সম্বরণ 
করাও ছুহ্কর। , অতএব পুনরায় ঈশ্বর ভরসা করিয়া এ দুর্গম 
বাধ দিয়া যাইতে লাগিলাম | প্রা অর্থক্রোশ গিয়। দেখি, 

ইহার সীমা নাই এবং যেরূপ ভাবে এ্রবাহিত হইতেছে, 
তাহাতে বোধ হইল, ইহার উৎপতিস্থান অতি দুরে হইবে। 
সন্নিকটে কোনো মনুষ্য নাই, ঘে, তাহাকে কিছু জিজ্ঞাস! 

করি। ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে দেখিতে পাই- 
লাম, নিন্দদেশে অতি দূরে 'একটী লোকালয়ে কয়েকজন 
মনুষ্য রহিয়াছে । একে তে। দুর তাহাতে আবাঁর তাহারা 
কাশ্মীরী। কিন্ত ইঙ্সিত দ্বারা জিও্ত।সা করাতে বুঝিতে পারি- 
লাম, এই আোতম্বতীর উৎপত্তি স্থান তিন ক্রোশ দূরে । এ 
দিকে দিবাঁকরের করজ।;: হ্দ হইতে বৃক্ষোপরি, বৃক্ষোপরি 

হইতে পর্বতশিখর আবোহণ করিল, গুতরাঁ আর অধিক 
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দূর ন| যাই অবতরণ করাই শ্রেয়ক্কর বিবেচনা! করিলাম । 
যদিচ আমর! মনৌভিলাষ পুর্ণ করিতে পারিলাম না,'তথাপি 
ফেই সেই প্রদেশের রমণীয়ত! দর্শনে অত্যন্ত প্রীত. হইলাম 1. 
তথান্তার স্তুমিষ এবহ স্বাস্থ্যকর বায়ুর কথা কি কহিব- 
তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা ইয় না। এক স্থানে 

দেখি, তিনটা বন্য ছাগ চরিতেছে, তাহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব 
এমন মনোহর, বিশেষত? তাহাদের শৃঙ্গ এমন সুন্দর, যে, 

দূর হইতে হরিণ বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল। পদশব্দে তাহার! 
একবার মাত্র সচকিতনয়নে আমাদিগের প্রতি খরদৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিল এবং এমন খজুব্বভাব যে, কোনো আশঙ্ক। না করিয়া 

নির্ভয়ে পুনরায় তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিল। অপর স্থানে 
দেখি, বন্য আঙ্গুর অপধ্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া রহিয়ছে। 

সে সমুদয় এত বড়, যে, লোকালয়ে তদ্রপ দেখা যায় ন! 

প্রত্যুত, এই সব স্থান নিতান্তই রমণীয়, ক্ষিতান্তই শিষ্মল ও 
নিতান্তই পবিত্র উচ্চভাঁবের উত্ভেজক ! 

এস্থলে বাস করিবার কোনো গৃহাদি নাই । স্তরাৎ এই 
পর্ববতশ্রেণীর এক প্রান্তে হদতটে শিবির স্থাপন করিয়া 
থাকিতে হয়। তথায় চেনারের যে.একটী কুপ্ত আছে, তাহার 
রমণীয়তা প্রকাশ করিবার শব্দ নাই। শিরোদেশে পূর্বোক্ত 
আোতব্বতী প্রবাহিত এব এক স্থানে উহার জলধারা বক্র 
হওয়াতে ঝর ঝর শব্দে পতিত হইতেছে_-পদতলে 
নিসর্গোৎপন্ন হরিছর্ণ গালিচা । সন্ধ্যাগমে আমরা তদুপরি 
শষ্য প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিলাম এবং মানস করিলাম, 
এইক্ূপেই বিভাবরী যাপন করিব। কিন্তু গুনিলাম, নিশীথ 
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সময়ে, ভঙ্ুক প্রস্ৃতি হিংস্র জন্ত তথায় জল পান করিতে 
আইসে। একারণ, সেস্থান্ব পরিত্যাগ পুর্ববক নৌকায় শয়ন 
করিতে বাধিত হইলাম । 

মাঁনসবলের জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, অনগরের নিকটউ- 

বন্তী কোনে স্থান এভদ্রপ নহে । ভু মাসে নগর কথঞ্চিত 
স্তপ্ত'হইলে ভ্রমণকারীর। এই স্থলে কিরদ্িবপ বাস করিয়। 

' থাকেন । 

২৯শে আবাঁঢ়, না ক্রমে ক্রমে উব! দেবী পূর্বদিকে 

দেখ! দ্রিলেন। পক্ষীরা প্রভাত মমীরণ স্পর্শ করিয়া বাসা হইতে 

বাহির হইল। আমরাও মানসবল হইতে বাঁত্রা করিলাম। কিয়- 
দ্দ,র গমন করিয়া বেলা অক্টম ঘটিকাকালে এক উপবনে ৮ 
লাগচ্ইয়া আ্ানভোনাদি হইল। কিয়ৎকাল বিশ্রাম এব 
ইতস্তত্ঃ পদব্রজে ভ্রমণের পর পুনরায় নৌকা ছাড়িয়া জানা ম। 
যতই যাইতে লাগিলাম, ততই মনে নব নব গ্রীতির উদয় 

হইতে লাগিল । চারিদিকে অপার জলরাশি ধু ধু করিতেছে-_ 
চতুষ্পার্খে পর্বতশ্রেণী-_দেখিয়! বৌধ হয়, পাছে এখানকার 

স্বাস্থ্যকর জলবায়ু অপর প্রদেশকে *গৌরবান্বিত করে, এই 
ঈর্ষায় যেন ইহাকে অতি সাবধানে রক্ষা করিতেছে. 
মধ্যে মধ্যে শ্যামল দুর্ববাদলপুণ ক্ষেত্র স্থানে স্থানে লোকা- 
লয়- কোনো কৌনো স্থানে শত শত পালিত অশ্বপাল 

চরিতেছে-শ্কোনেো। কোনোটা ৰা জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়। 

গাভীর ন্যায় জলজ লতা! খাইতেছে__একটা অপরের গাঁও 
চার্টিতৈছে মাতা বসকে বাঁৎসল্য ভাবে দুগ্ধ পান করাই- 
তেছে-_-যদি একটা দৌড়িতে আরম্ভ করিল; তাহা! হইলে 
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ভেড়ার পাঁলের ম্যায় সকলেই তাহার পশ্চাঁৎ ধাবিত হইল-_- 
কোনো কোমে! লোকালয়ে পাহাড়ী কু্কর রহিয়াছে, উহা 
দিগের গাত্রলোম দীর্ঘ, চিকণ এবং কোৌকড়া কৌকড়া। পুচ্ছ 
ঘূর্ণায়িত এবং (লোমশ, গঠন অতি ভয়ঙ্কর এবং দেখিতে অতি 
হুন্দর, কিস্তব কোনে! কার্যকর নহে; ইহারাও এখানকার 
লোকদিগের হ্যায় ভীরু । 

_ কিয়ৎক্ষণ পরে আমর! উলর হ্রদে উপনীত রাঃ |] 
এই হদ এখানকার সকল হ্ুদদাপেক্ষা বৃহৎ । বিতস্তা নদী 

ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত । ইহা গ্রীনগর হইতে ১০ ঘন্টার 
জলপথে স্থিত । ইহ! দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ ক্রোশ এবং প্রস্থে প্রায় 
& ক্রোশ । ইহা! ১৬ ফিট পর্য্যন্ত গভীর | ইহার জল অতিশয় 
স্বচ্ছ, কিন্তু গভীর শ্যামবর্ণ দেখায় । ইহারও জল অভ্যন্তরস্থ 
উৎস হইতে নিঃস্ছত হইতেছে--( কোনো কোনে, স্থানের 
বিশ্ব দেখিয়া! ইহার অভ্যন্তরস্থ কোনে! কোনো উত্স স্পষ্ট 

প্রতীয়মান হয়) এবং পার্বতী পর্বতমালা হইতে নির্ঝর এবং 
ক্ষদ্রে ক্ষুপ্র আোতম্বতী আপিয়। ইহাতে পতিত হইতেছে । 
ইহার তলা পর্কিল। অগভীর জলে অনেক জলজলতা, পাঁণি- 
ফল এবং কমলবন আছে । পূর্বব এবং দক্ষিণপার্খে অত্যুচ্চ 

পর্ববতশ্রেণী । ইনার চারিতটে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী । তথা- 
কার লোকে ইহার মৎম্, পাণিফল ও পদ্মমধু আহরণ এবং 
পক্ষী শিকার দ্বার জীবিক! নির্বাহ করে এবং মহারাজাকে 
অনেক করদান করিয়া থাকে । হদটী অতি বৃহৎ বলিয়! স্ব 
পবনবেগেই প্রবল ঝটিকা উৎপন্ন হয়। তাহাতে আবার 
এদেশীয় নৌকা! বাত্যাকালের বড় উপাযোগী নহে ।'একারণঃ 
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মাবিকুগণ ইহার মধ্যদেশ দিয়! নৌক। চালনা করিতে সহজে 
স্বীকৃত হয় না। বিশেষ অপ্রাহ্নে পাঁর হওয়। কাহার সাধ্য % 

'আমরা'বেলা ছুইটার সময় তথায় উপনীত হইলাম । তৎকালে . 
সুদ যুদ্রু সমীরণ-বেগে উহা! এরূপ ভয়ঙ্কর মুর্তি ধারণ করিল, 
যে, দেখিয়াই আর্খীদের হৃংকম্প উপস্থিত হইল। কিন্তু 
উশ্বরানুগ্রহে অতি সত্বরেই শাস্ত হইয়া গেল, ডুতরাং আমর! 

'নিরাপদেই অপর পারে উত্তীর্ণ হইলাম। পৌছিবামাত্রেই 
এমন ঝটিকা আসিল, যে, সে সময়ে তদের উপরে থাকিলে 
পরিণাম অতি শোকাবহ হইত--তরঙ্গকুল যেন গগণ স্পর্শ 
করিবার নিমিত্ত উন্নত হইতে এবং হৃদ গভীর গর্জন করিতে 

লাগিল । সৌভাগ্যক্রমে তখন তদুপরি কোনো নৌকাদি 
ছিল্না। কেবল একখামিমাত্র ক্ষু্র প্রমোদ জাহাজ *-_যাহা 
ইতিপূর্বে স্থমন্দ মীরুতহিল্লোলে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল 
--এক্ষণে ওতপ্লোত হইতে লাগিল এবং ভয় হইল, পাছে হুদ- 
গর্ভে নিমগ্ন হয়। কিন্তু ঈথর-কপায় কোনো বিপদ ঘটিল না । 

দ্বিনমণি পশ্চিমপ্রান্তস্থ পর্বতের অন্তরালে ঢলিয়! পড়ি- 
লেন। মহান্ুভব ব্যক্তি আসন্নকালে মহতেরই আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়। থাকেন বলিয়া যেন দিবাকর হুদ পরিত্যাগ 

করিয়া গিরিচুড়ীবলম্বী হইলেন । আমর! এর মনোহর তটে, 
নৌকা সংলগ্ন করিলাম 1. 

* এখানে ভভরেন নামে একজন ফ্রাঁসিস সাহেৰ শালেবর সওদাগর আছেন। 

ভিৰি সম্প্রতি এই জাহাজ এপ্তত করিয়াছেন । এখানকার লোকে কখনে! 
জাহাঁজ দেখে নানি । সুতরাং তাঁহার] ইহার গঠন এবং গতি দেখিয়া ইহাকে. 

ঘআলোঢিকক পদার্থ জান করে। 
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৩০ আঁষাঁট, মঙ্গলবার । রাত্রি প্রভাত হইলে লঙ্কা দ্বীপ 
দর্শনে চলিলাঁম । আমরা নুরুখাল দিয় হদে প্রবেশ করিয়াঁছি- 
লাম, নচেৎ বিতন্ত! নদী দিয়া আসিতে হইলে ইহা ঠিক দক্ষিণ 
ভাগে থাকে । দার্দঘ চারি শত বমর হইল, মুসলমানাধিপতি 
জানালুব উদ্দীন ইহ! নিশ্নীণ করেন। ইহা দের্ঘ্যে প্রায় ২০০ এবং 
প্রন্থে প্রায়১৫০হস্ত হইবে। বৃহৎ বৃহৎ পাদপ, বিশেষতঃ ভূত 
মহীরুহ ইহার সর্বত্র এমন শিবিড়ভাঁবে জন্বিয়াছে, থে, বনে 
সুর্ধ্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না । ফলভারাবনত আ্ুরলত! 
উহ।দিগকে আলিঙ্গন করিয়া! উঠিয়াছে। এই দ্বীপের সর্বত্রই 
প্রাচীন হন্দ্য ও স্তস্ত প্রভৃতির ভগ্রাবশেষ এবং কোনো 

কোনে স্থলে বা চিহ্ৃমাত্র আছে। ইহাতে বোঁধ হয়, 
উহাদের উন্নতাবস্থায় এবৎ যতদ্দিন পর্য্যন্ত জীর্ণনংস্কার হইত. 
ততদিন এই স্থান অতি রমণীয় ছিল । দক্ষিণ দিকে কতিপয় 

পাষাণনিন্দিত সোঁপানশ্রেণী এবং ইহার শার্খদেশে জলের 

উপরিভাগে একটা বৃহ শিবলিঙ্গ স্থাপিত অছে। দ্বীপ নিন্মিত 

হইলে পর কোনে! হিন্দু রাজা ইহা স্থাপন করিয়া থাকিবেন, 
তাঁহার কোনো সন্দেহ নাই। 

অপরাহ্ন আমর! শকর উদ্দীন পাহাড় দেখিতে গেলাম । 

ইহা লঙ্কা্বীপের বিপরীত ভাগে অর্থাৎ হদের পশ্চিমতটে 
স্থিত। ইহা! প্রায় ৭০* ফিট উচ্চ এবং ইহাতে উঠিবার ছুইটী 
পথ আছে। ইহাতে উঠিতে আমাদের ন্যনাধিক অর্দ ঘণ্টা 

লাগিল। পথ নিতীন্ত স্থগম নহে-_স্থানে স্থানে অসরল ও দুর্গম 

মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণের কোঁয়ার্টজ পাষাণরমন্থিত ঈষং 
সবুজ বর্ণের বৃহ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড আছে। শৈলশিখরে,বাব! 
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শকর উদ্দীন নামক জনৈক বিখ্যাত ফকিরের জেয়ারৎ অর্থাৎ 
মলজিদ আছে। ইহ অতি প্রাচীন, সংস্করণাভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত 
"হইতেছে এস্থান হইতে কাশ্মীরের পাশ্চাত্যবিভাগ অতি. 
রমণীয় দেখায়। পদতলে উলর হ্রদ বিতস্তা নদীকে বক্ষে ধারণ 
করিয়াছে বলিয়াই ধেন গর্ধিতা হইয়া সগর্দ্বে ফুলিয়া ফুলিয়। 
উঠিতেছে-_পাশে পাশে ম্বছু সুদ সশীরণহিল্লোল, সেই সঙ্গে 
হদগর্ভে আকাশও দোছুল্যমান হইতেছে, সূর্য্যদেব যেন খণ্ড 
খণ্ড হইয়া! গিয়াছেন-_হ্রদতটে গ্রামপমূহ শোভা পাইতেছে। 
পূর্বদিকে লঙ্কা্বীপ--ইহার অদ্ুরে আঁথং পর্বতের পদতলে 
সুদৃশ্য মানসবল রৌপ্যপদকসদূশ ঝক্মক করিতেছে । দক্ষিণ 
দিকে ঘোপুর এবং বারমুল। স্পন্টাক্ষরে দৃষ্ হইতেছে -” 
অতি দূরে উন্নত অচল-ভ্রেণী যেন একতান-নয়নে গুলমর্গ 
প্রভৃতি মনোহুর স্থানের রমণীয়ত। দর্শন করিতেছে । বিতস্ত! 
নদী পূর্ব দিক হইতে হদে প্রবেশ করিয়। ইহাতে লীন হই- 
য়াছে, কিঞ্িদ্দরে পুনঃপ্রকটিত হইয়। দক্ষিণপশ্চিমবাহিনী 
ভাবে বারমুলার তট ধৌত করতঃ উপত্যকা পরিত্যাগ পুর্ববক 

চলিয়া গিয়াছে । এই সমুদয় সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে 
দিবা অবসান হইল। আর এস্থলে থাকা উচিত নয় বুঝিয়! 
আমর! অবরোহণ করিলাম । 

, হ্দের দক্ষিণপশ্চিমতটে সোগুর নামে এক জনপদ আছে। 
তথায় রাত্রিযাপন করিবার মানলে নৌকা লাগাইলাম | 

৩১শে আষটি,বুধবাঁর। প্রভাত হইলে পাদচারণে ইতস্ততঃ 
পরিভ্রমণ করিয়। জনস্থানে প্রবেশ করিলাম । দেখিলাম, অতি 
গুরাকালে ইহা বৃহৎ জন্পদ ছিল। ইহাঁও 'একদ' কাগ্মীরের 
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রাজধানী অভিধেয় গৌরব তোগ করিয়াছে ; কিস্তু আধুনিক, 
সময়ে একখানি.গগুগ্রাম মাত্র। ইহার প্রকৃত নাম স্থরাপুর। 
প্রাচীনকালে ইহার নাঁম কাম্মুরা বা কাপুর ছিল ।: পরে, 
সহজবর্ধাধিক হইল, অবস্তীবন্মা নরপতির মন্ত্রী স্বর: ইহার 
পুনঃনিন্্মাণ এবং উৎকর্ষমাধন করেন বলি ইহা'র নাম স্বরা- 
পুর হইয়াছিল । বর্তমান সোপুর এ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র । 

এই উগনগর বিতস্তা নদীর উভয়তটে স্থিত এবং অর্ধ 

পাঁষাণ ও অর্ধ কাষ্ঠ-নির্রিত সেতু দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত । 
এস্থলে পর্যাটকদিগের জন্য ছুইতটে ছুইটী উত্তম ভবন আঁছে। 
নদীর দক্ষিণতীরে প্রাগুক্ত সেতুর অপর প্রান্তে প্রস্তরনিম্মিত 

যগুসামান্ প্রাচীন ছুর্গ । ইহা এক্ষণে মহারাজার থানা অর্থাৎ 

পুলিষ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। কিয়দ্দ'রে একটা উত্তম দেবা- 
লয়? ইহার বহির্ভাগে একটা অতি বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছে । 
তাহার বিপরীত ভাগে অর্থাৎ নদীর বামকৃন্ষধে একটা স্বণচুড় 
মসজিদ থাকাতে বোঁধ হয়, যেন হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম প্রতি- 
কক্ষতা দেখাইতেছে। 

এখানকার জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর । এজন্য অনেক, 

ইংরাঁজ কিয়দ্দিবসের জন্য এস্থলে, আসিয়া বাস করিয়! 
থাকেন। মতস্তশিকার তাহাদের প্রধান বিলাস । 

সন্ধ্যাগমে শুনিলাম, বার্মুল। নামক জনপদে ইতরাজের! 
গুপ্তধনাগারের এক স্থান খনন করিতেছেন। উহা! এখান হইতে 

সার্ধ তিন ঘণ্টার নৌকাপথ। এই জনপ্রবাঁদের তথ্য জানিবার 
নিযিত্ত এবং স্বচক্ষে সমুদয় দেখিবার জন্য আমরা অত্যন্ত 
কৌতুহলাক্রান্ত হইলাম? কিন্তু এদিকে রজনী সমাগতা। 
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ভাস্কুর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইল দেখিয়াই তস্কররূপ তামলী 
ই অমনি ধীরে ধীরে আসিয়া দেখা দিল-_ আমাদের কৌতূহলের 
“সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার বাড়িতে লাগিল। অগত্যা এই স্থলে, 
রাত্রিযাপন করিতে হইল । | 

১লা শ্রাবণ, বৃইস্পন্তিবার | প্রত্যুষেই নৌকা ছাড়িলাম। 
দেড় ঘটা নৌকাচালনা করিয়া এক সঙ্গমে উপস্থিত হইলাম । 
এন্থলে পোড়ানদী বিতস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। সংযোগ 
স্থলের দক্ষিণতটে দব্গাও নামক পল্লী । এখানে মহারাজার 

কাষ্টের কারখানা আছে। এস্থান অতিক্রম পুর্ববক কিয়ন্দ'রে 
যাইয়া এক পরম জ্বুন্দর উপবন দেখিতে পাইলাম এবং 
নৌকা লাগাইয়া স্নান ভোজনাদি করিলাম । আহারাস্তে 
আম্তরা স্থকোমল হরিৎ দুর্ববাদলের উপর শয্যা প্রস্তুত করিয়! 
শয়ন কুরিয়া আছি, এমন সময় চারিদিক ঘোর তমসাচ্ছন্ন 
হইল । আকাশমর্গে নিবিড় মেঘ ; তম্মধ্যে সৌদামিনী প্রকা- 
শিতাঁ এবং বজ্ত নিনাদিত হইতে লাগিল। প্রবল ঝটিকা 
সম্বলিত বৃষ্টি আসিল -_ বৃক্ষ হইতে ফল সমুদয় পতিত হইয়া 
মৃত্ভিক! আচ্ছাদন করিল । আমরা নৌকায় আশ্রয় লইলাম । 
কিয়দ্দণ্ড পরেই সমুদয় অপগত এবং দ্িনমণি দিগুণ প্রতাপে 
প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু নদীর তরঙ্গ পর্ধতাকারে উঠিতে 
লাগিল। এদিকে বেল! ছুইটা ।.সৃতরাং আর বিলম্ব করিতে 

না পারিয়া আমরা তটস্থ হইয়া" তটের নিকট দিয়া যাইতে 
লাগিলাম । তখন স্থষ্টিন শোভ। কি রমণীয় ! প্রকৃতি যেন নব 
পরিচ্ছদ ধারণ করিল-- পর্ববতঞ্র্ণী ধৌত তুষাররাশিতে ঠিক 
যেন ছুপ্ধফেণনিভ হইয়াছে--তছুপরি সূর্ধ্যরশ্মি প্রতিবিদ্থিত 
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হওয়াতে নানাবর্ণ দেখ! দিতেছে; দুর্বাদলোপরি জলক্ষণ! 
ূর্ধ্-কিরণে মুক্তাকলাঁপবহ, প্রতীয়মান হইতেছে; পর্বতের 
.গীত্রে কোনে স্থানে মেঘের ছায়! পতিত হওয়াতে কৃষ্বর্ণ, 

হইয়াছে; কোনো স্থানে মেঘ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ; কোনে! 
কোনে। স্থানে বা পবনহিল্লোলে ক্রীড়াক্ত শিশুর হ্যায় ইত- 

স্ততঃ খেলা করিয়া বেড়াইতেছে__দেখিতে নিতান্তই 
উল্লাসকর ৷ 

বেল! অপরাহ্ন চতুথ (টিকাফালে 'আঁমরা বারমুলায় উপ. 
মীত হইলাম। উপস্থিত হইবমাত্রেই দীর্ঘতিলক ও পিরান 
ধারী দক্ষিণাজীবী পাঁগাগণ মহাজনী খাতায় ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ 
পুস্তক কক্ষে করিয়া আমাদিগকে ঘেরিল। সকলেই একে একে 
কল্যাণসুচক শ্লোক উন পাঠ পুর্বক আমাদিগের হস্তে 

আশীর্ববাদী পুষ্প দিতে লাঁগিল-_আঁমার জমান হইতে হইবে, 
আমি এখানকার মান্য, গণ্য ও বদ্দিষুঃ পুক্লেহিত, আমি শৈশ- 

বাবস্থা হইতেই বাস্বাল'দিগের পুরোহিত হইয়া আসিতেছি, 

প্রভৃতি স্তেভবাক্যে ব্যতিব্যস্ত করিয়৷ তুলিল। কেই কেহ 
আপন কক্ষস্থিত পুস্তক উদ্ঘাটিত করিয়া কহিতে লাগিল-- 
“দেখিয়ে, সাঁড্ডে কেতাবমে দেখিরে, আগে জিতনে বাবুলোগ 
আয়ে সান, সব. সাঁড্ডে জমান হুয়ে সান, ইথে সব্দা নাম! 
লিখ্খ! হায়” এই বলিয়া পুর্ববাগত বাঙ্গালীদিগের নাম, ধাম, 
ও পিতৃপুরুষদিগের নাম অনর্গল পড়িতে লাগিল। তাহা- 

দিগের অশুদ্ধ উচ্চারণ এবং বিকৃতভঙ্গিতে পাঠ শুনিয়। আমর! 

হান্ত সম্ঘরণ করিয়া থাকিতে পারিলাম না । অবশেষে উহা 

দের মধ্যে পরস্পরে, ঘোর বাধিত চলিতে লাগিল। এই 
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শিরঃগীড়ক ' গোলযোগ হইতে শীঘ্র পরিত্রাণ পাইবার জন্য 
আমর এক জনের পুস্তকে 'নামধামাদি লিখিয়! দিলাম এবং 
“সকলকে আশ্বাস ও মিষ্টবাক্যে বিদায় করিলাম । 

মহাঁরাঁজ। পধ্যটকদ্দিগের জন্য একখানি, বাংল। প্রস্তত 
করিয়। দিয়াছেন । আমর! ইহাই অধিকার করিলাম এবং আর 
এক দণ্ড বিলম্ব না করিয়৷ সেই জনপ্রবাদের সত্যাঁসত্য জানি- 
বার নিমিত্ত উৎস্থক হইলাম । অনুসন্ধানের পর জানিলাম, 
যে, বছুকালাবধি প্রবাদ আছে, চীন সত্তরাটেরা পরাজিত হইয়। 
এদেশ পরিত্যাগ করিলে এই বাঁরমুলার সন্নিকটবর্তী কোনো 
স্থানে অনেক বহুমুল্য রত্বাদি নিহিত করিয়া যান। কিন্ত 
কেহই স্থান নির্দেশ করিতে পারে নাই । পরে ডাক্তার বেলু 
নাক এক জন মান্য ইংরাজ কোনো সৃত্রে ইহা! নিরূপণ 
করাতে ইতরাজগবর্ণমেন্ট ও মহারাজার সম্মতিক্রমে ইহা? খাত 
হইতেছে। 

এ স্থান দর্শন করিবার নিমিত্ত আমরা আরো কৌতুকাবিষ$ 

হইলাম এবং একজন পথপ্রদর্শক সমভিব্যাহারে লইয়। তথায় 
যাইতে যাইতে একটী অতি বৃহ শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম । 
উহ! এরূপ বৃহৎ যে দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। পরিমাণ 

করিয়া দেখিলাম, উহা! উর্ধে ছয় এবং আয়তনে পার্ধ 
দ্বাদশ হস্ত । শিরোদেশে পুষ্প এবং জলদান করিবার জন্য 

একখানি মৈ লাগানে। আছে ।- লোকে প্রত্যহই পুজ! করিয়া 
থাকে । ভগ্নাংশ দেখিয়া বোধ হইল, এতদ্ুপযোগী মন্দিরও 
নির্মিত ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, ইহা! একখানি মাত্র প্রস্তর । 
একে তো! এত উচ্চ, তাহাতে আবার সর্ল'ভাবে 'দণ্ডায়য়ান 

4৮০ রি 
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রাখিবার জন্য স্ৃতিকাভ্যন্তরে অবশ্যই ছুই বা. তিন হস্ত 
প্রোথিত মাছে । এই শিবলিঙ্গ পাগুবদিগের দ্বারা স্থাপিত । 

এই শিব লক্ষ্য করিয়াই পূর্বেরবাক্ত ধন স্থান স্থিরীকৃত হয়। 
শিবের ন্যুনাধিক ৫০* হস্ত দূরে সেই স্থান । দূর হইতে দেখি- 
লাম, কয়েকজন মনুষ্য একটা ক্ষুদ্র পাহাঁড় খনন করিতেছে । 
নিকটে গিয়া দেখি, ইহা একটা কৃত্রিম পাহাড় । এত পুরাতন, 
যে, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়া উহার উপরিভাগ হিংস্র জন্তুদিগের 

আবাস ভূমি হইয়াছে-নিমর্গোৎপন্ন পর্বত শ্রেণীর একাংশ 
বলিয়াই ভ্রম হয়। নিন্মাণকালে ইহার চতুঃপার্খ প্রস্তর প্রাকার 
দ্বার! যে সুরক্ষিত ছিল, তাহ! ভগ্নাংশ দেখিয়া স্পষ্ট অনুভব 
করা যায়। আমরা গিয়া দেখিলাম, প্রায় অদ্ধেক খনন করা 

হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের গীথনি। (প্রস্তর গুলি আকারে 
আমাদিগের দেশীয় প্রাচীন কালের ইব্টক সদৃশ ) .এথনি 
এরূপ দৃঢ়, যে, অতি কফ্টেই খাত হইত্বেছে। নিপ্মাণ এবহ 

রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল দেখিয়া প্রতীতি হয়, ইহার অভ্যন্তরে 
অবশ্যই ।কছু না কিছু আছে-__হয় অসীম ধন সম্পত্তি, নয় 
কোনো সয্রাটের মৃতদেহ । ফলে ব্যাপারটা সাতিশয় কৌতু- 
কাবহই বটে। অত্যন্প দ্িবলের মধ্যেই যাহা হয় একটা টের 
পাওয়া যাইবে । প্রত্যুত, কাশ্মীরের অনেক স্থানে বন্ু- 
যূল্য রত্বাদি নিহিত আছে, তাহার কোনো সন্দেহ নাই। 
অপর, ইহার চারিদিক হিমালয় পর্বতে বেষ্টিত। হ্থৃতরাঁৎ 
এস্থানে স্বর্ণ, রজতাদি ধাতুর আকর নিশ্চয়ই থাকিতে পারে। 

কিন্তু দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি উহার একটাও. আবিষ্কৃত 
হয় নাই। 
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“স্থলে বিতন্ত| নদী সকল স্থানাপেক্ষা প্রশস্ত--অনুন 
তিন শত হস্ত হইবে। স্বৃতরাং ইহার সেডৃও সর্বাপেক্ষা 

"বৃহ ।' মদীর দক্ষিণ তটে এক অস্তযু্ট পর্র্বতের তলে বার- 
মূল জনপদ | ইহাতে ন্যনাধিক ২৫০ ঘর বসতি আঁছে। 
ইহার প্রকৃত নাম বরাহমূল!। কারণ, প্রবাদ আছে, এখানে 
বরাহ অবতার হইয়াছিল। এখানকার এক পর্বতের গাত্রে 
বরাহের খুব চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এতন্তিন্ন এখানে সীতা- 

কুণ্, রাম কুণত, সুর্ধা কু্ত, প্রস্তি অনেক কুণ্ড ও অনেক 

তীর্ঘ। আমর! এক দিবস অবস্থিতি পূর্বক এই সমুদয় 
তীর্ঘাদি দর্শন করিলাম | 

বিত্ত! নদী বারমূল। অতিক্রম করিয়াই শৈলশ্রেণীর* 
ধ্যে গিয়। অতি সংকীর্ণ হইয়াছে এবং প্রায় দুই ক্রোশ 

এই সঙ্বীর্ণ ভাবে গমন করতঃ উপত্যকা পরিত্যাগ পূর্বক 
চলিয়া! গিয়াছে । এস্থলে ইহার দু যুক্তি অতি প্রচণ্ড ও ভয়াবহ-- 
দুর হইতে ইহার গর্জন মুহুমু্থ কামান শবের ন্যায় শর্ত 
হয় এবং সন্নিকট হইলে কর্ণ বধির হইয়া যাঁয়। স্থৃতরাং 
আর নৌক! যাইতে পারে না। বিশেষতঃ কোনো বিশেষ 
কার্ধান্বারোধে শ্রীনগরে প্রত্যারমম করিবার প্রয়োজন ছিল। 

কাজেই প্রত্যাগত হইলাম এবার কোনে। স্থানে অবস্থিতি 
না.করিয়াই দ্বিতীয় দিবসে শ্রীনগরে উপনীত হইলাম । 



ষষ্ঠ.পরিচ্ছেদ। 

দ্বিতীয় অহশ। 
হদিহারা 

ক্রল মর্গ। কন! লোলাৰর 

গুলঘর্গ। 

কাশ্মীরের অধিকাংশ পর্বত-শিখরই সমভূমি ও বিস্তৃত । 
' এই সমুদয় অধিত্যকাঁকে মর্গ অর্থাৎ ক্ষেত্র কহে। গ্রীক্ষাগমে 
অর্থাশ শ্রাবণ ও ভাঙ্র মাসে নানাবিধ মনৰোহর বর্ণের পুষ্প 

বিকশিত হইয়া মর্গ নিচয়ের অপন্ূপ শোভা উৎ্পাদন' করে। 
অতএব পর্যটকের! যেন নেই বিশুদ্ধ সুখি সন্তেগে বিমুখ 

ম। হয়েন। 

সমুদয় মর্গ অপেক্ষ। গুল্মর্গ অতি উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ। 
ইহা শ্রীনগরের পশ্চিমদিকে স্থিত । ইহাতে যাইবার অনেক 
পথ আছে। কতিপয় স্থলপথ, কিন্তু অধিকাংশই স্থল ও 
জল, মিশ্র পথ। ডাক্তার ইন্দ সাহেবের কাশ্মীর ভ্রমণ 

সম্বন্ধীয় পুস্তকে এবং মণ্টগোমারি সাহেবের কাশ্মীর মানচিত্রে 
ইহাদের সবিশেষ বিবরণ বর্ণিত ও অঙ্কিত আছে । অতএব 
তৎসমুদয় এস্কলে উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র! 

গুল্মর্গ শ্রীনগরের সমতল হইতে প্রায় ৩০০০ তিন সহ 

ফিট উদ স্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে তিন মাইল এবং প্রাস্থে সকল 



কাম্দীর-কুলু | ২২১ 

স্থানে সমান নহে। পরজ্ত কুত্রাপি এক মাইলের অধিক হইবে 

না। ইহার চতুঃপার্থে ই শৈলশ্রেণী। ইহার মধ্য দিয়া এক 
'নিঝরিণী.. প্রবাহিত হইয়া মর্গ পরিত্যাগ কালে অপর; 
কতিপয় আ্রোতম্বতীন সহিত মিলন পুর্বক অতি গভীর শব্দে 
সহজ সহজ্র হস্ত নীচে গিয়া পড়িতেছে । যে নিসর্গোপন্ন 
পুম্পের জন্য এই স্থান এত প্রসিদ্ধ, তাহার *্থ! কি বলিব! 
মর্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানে 
এবং পার্শ্ববর্তী গিরি-শ্রেণীর অধিকাঁংশ স্থলেই পুষ্প বিক- 
শিত হইয়া রহিয়াছে । যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলিতে ৪৮ 
ততদূর পর্য্যন্ত পুষ্প ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না 
জগতে যতু প্রকার বর্ণ আছে, ততপ্রকার রস্স্রেই পুষ্প-_- 

কোনো কোনো ,স্থানে কেবলই লাল, কোথায় কেবলই 

সবুজ--ইত্যাদি এক এক স্থানে এক এক বর্ণের পুঙ্প আবার 
কোনো কোনো স্থানে প্রকৃতি দেবী স্বনিপুণ উপবন রক্ষ- 
কের ন্যায় বিচিত্র বিচিত্র কেয়ারি করিয়া রাখিয়াছেন-- 
দেখিলে অবাক্ হইতে হয়! এই জন্যই এই স্থানের নাম 
গুল্মর্গ অর্থাৎ (গুল্-পুপ্প এবহ মর্গ-ক্ষেত্র ) পুজ্পক্ষেত্র হুই- 
য়াছে। যে বর্ধবর ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ করে এবং 
যে ঘোঁর বিষয়ী পুরুষ বিষয়মদে মন্ত হইয়া একবারও 
বিশ্বপাতার অচিস্ত্যশক্তি ও নিরুপম স্ৃষ্টি-কৌশল চিন্তা ন৷ 
করিয়। থাকে, তাহারা এই স্থলে আস্বক-__আসিয়া দেখুক, 
স্টিকৃর্ত। স্বীয় স্থস্তিতে প্রতিনিয়ত নিয়মিতরূপে কি বিচিত্র 
খেলাই খেলিতেছেন । 

এখানে সর্বদাই অতিশয় বৃষ্টি হইয়া গরাকে ৷ ফাহার' 
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আসাম প্রদেশস্থ চিরাপুঞ্জির বৃষ্টিপাত দেখিয়াছেন, তী'হারা 
ইহা উপলদ্ধি করিতে পারিবেন ।' তথাপি এখানকার জলবায়ু, 
অতিশয় স্বাস্থ্যকর। একারণ ভাদ্রমাসে শ্রীনগরের বায়ু কথ্চিৎ- 
দূষিত হইলে অনেক পর্যটক এখানে কিয়ন্দিবস বাস করিয়া 
থাকেন। এখানে কোনো বিশ্রামভবন মাই । ভ্রমণকারীরা 
আপনাঁপন শিবির সংস্থাপন পূর্ঘক বাস করেন। ইহার 
সন্গিকটে অনেক গুজ্জর অর্থাৎ গোৌঁপালক এবং চোঁপান্ বা 

পহাঁল অর্থাৎ মেষপালক বাস করে। স্থতরাং ছুগ্ধা, দধি, 

নবনীত ও মাস অপর্ধযাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় । নচেঙ 

অপরাপর আহার্্য ও ব্যবহাধ্য সামগ্রী নিন্বভাগস্থ অতি 

দূরবর্তাঁ পল্লী হইতেই আনাইতে হয়। 
কিলন। 

ইহাও একটা অতি রমণীয় মর্গ। ইহা গুল্মর্গ ' হইতে 
তিন মাইল দূরে স্থিত এবং সহস্র ফিটের ধিক উচ্চ। এই 

মর্গ গুল্মর্ণ অপেক্ষা বৃহৎ এবং হৃদয়ে বু সংখ্যক উত্তম 
উৎস ধারণ করে বটে, কিন্তু পুষ্পসৌন্দর্ধ্য বিষয়ে প্রথমের 
হ্যায় রমণীয় নহে এব এস্থলে অপেক্ষাকৃত অধিকতর বুষ্টি- 
পাঁত হইয়! থাকে । পরন্ত, এখানে আর একটী অতীব 

আশ্চধ্য নৈসর্গিক শোভা আছে। ইহার চতুঃপার্খ তুষার 
মণ্ডিত পীরপঞ্জাল দ্বারা পরিবেস্তিত। পর্বতের স্থানে স্থানে 
রৃহদাকার নীহারের রাশি “গ্নেসিয়ার” অর্থাৎ চিরনীহীরের 

বাহুম্বরূপ লন্বমাঁন আছে। উহা! অতিশয় দৃঢ় এবং আধার 
স্থানের আকারানুসারে উহার ভিন্ন ভিন্ন আকুতি দেখিতে : 
পাঁওয়! যায়৷ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে বাহু আছে, উহা সুদ 
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ও প্রকৃত ছাতের হ্যায় বিস্তৃত এবং উহীর নীচে কতিপয় 
ক্ষ ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী গ্রবাহিত।। দেখিয়। বৌধ হয়, এ মব 
ঝরণার জল 'হিমানী-পতনে জনিয়া খাকে বলিয়। & গ্নেসিয়ার 
চন্্রাতপ শ্বরূপ উহাদিগকে রক্ষা করিতেছে! 

লোলাব। 

লোলাব একটা অত্যুত্তম পরগণ]। ইহ! উত্তর-পশ্চিম 
' প্রান্ত ভাগে স্থিত। ইহা দৈর্ধ্যে প্রায় ১৫ মাইল এবং প্রস্থে 
কোনে! কোনে স্থানে অতি সংকীর্ণ ও কোনো কোনে! 

স্থানে প্রায় তিন মাইল পর্যন্তও প্রসারিত। ইহার চারি দিকেই 
অনুন্নত গিরিশ্রেণী আছে । ইহার মধ্যদেশ দিয়া এক বৃহৎ 

নদী প্রবাহিতা হইতেছে এবং ইহার ভূমি অতিশয় উর্ধবরা। 
এই* স্থলে তত, বাদাম, আক্রোট এবং চেনার গ্রস্ৃতি 
পদপ সমূহের,.বহু বহু রম্য কুষগ্। এই পরগণায় যে ন্যুনাধিক 

ত্রিশটা পল্লী আছে, তভাবৎ এই সমুদায় কুগ্রের মধ্যেই 
স্থিত। এখানকার জলবায়ু যেমন শীতল ও স্বাস্থ্যকর, স্থষ্টির 
শোভাও তেমনি বিচিত্র । সুতরাং পর্যটকের! যেন এই 

উপত্যকায় কিয়দ্দিবস অবস্থিতি পূর্বক ইহার রমণীয়তা উপ- 
ভোগকরেন। অপর শ্লিকারীদিগের ইহা অতি প্রিয় স্থান। 
যেহেতু, স্বস্বাছু ফল পরিপক্ক হইলে ভন্গুকের! তল্লোভে পালে 
পাঁলে দেখা দিয়। থাকে । তজ্জন্ড অনেকে ইহাকে খিক্ষবন* 
নামেও অভিহিত করিয়। থাকেন।' 



সপ্তম পরিচ্ছেে। 

কাশ্মীরের উত্তর বিভাগ । 

০ 

লার পরগণ|া। সিন্দ উত্যকা। জীর্ণ দেবয়িতন । নাঁগধল,' 

গজাবল, । মোনাঁমর্গ-। অদ্ভত অতিমূর্তি। 

কাশ্মীর উপত্যকার মধ্যে কতিপয় ক্ষুদ ক্ষুদ অতি হন্দর 
উপ-উপত্যকা আছে। পূর্ববর্ণিত লোলাব পরগণার হ্যায় 

প্রীনগরের উত্তর-পূর্ব ভাগে লার নামে একটা অত্যুত্ৰষ্ট 
পরগণ।। ইহার উত্তর প্রান্তে যে একটী রমণীয় ও স্দীর্ঘ 
উপত্যকা আছে, তাহার মধ্যদেশ দিয়া সিন্দ'নদী প্রবাহিত 

হইতেছে ব্লুলিয়! উহাকে সিন্দ, উপত্যক্িকহে। ইহ! শ্রীনগর 
হইতে সপ্ত ক্রোশ দূরে স্থিত এবং দাস, লদাঁখ্ ও ইয়া- 
কন্দ প্রভৃতি স্থানে যাইবার পথ উহারই মধ্য দিয়া গিয়াছে । 

এই উপত্যকায় স্বভাবের শোভ। অতি স্থুন্দর ও বহু 

বিচিত্র । ইহার উভয় পার্থে অভ্রভেদী পর্বতশ্রেণী দণ্ডায়- 
মান-উহাদের শিরোৌদেশ তুষার মণ্তিত--গাত্রে চীড় ও 

ভূর্জপত্রের অরণ্য এবং পদতলে স্থস্বাছথ ফলের উপবন। 

এখানকার ভূমি অতিশয় উর্বরা | সর্বত্র যেরূপ মনোহর 

তূণ জন্মিয়াছে, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়-বোঁধ হয় যেন 
প্রকৃতি দেবী. দুর্ববাদলের গান্চা৷ বিছাইয়!  রাখিয়াছেন।. 
এতদ্চিন্ন অযত্বস্তূত আঙ্গুর, পিচ, আক্রোট, সেউ, নাসপাতি 
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প্রস্ততি রসাল ফলের বৃক্ষ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে চারি দিকে 

জন্মিয়ীাছে। নদীর উভয় 'তটে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদু ক্ষুদ্র অনেক 
গ্রাম আছে। উহাদের চতুঃপার্খে কর্ষিত ভূমি শম্য-পুর্ণ 
ইইয়! শোভ1 পাইতেছে। এখানে স্বগয়াও অতি শ্ুুলভ। 
কাশ্মীরের সমুদয় স্থানাপেক্ষা এখানকার জল বায়ু উৎ্রুষ্ট। 
একারণ, সম্ভাস্ত ও ধনী কাশ্দীরীরা এবং পর্য্টকমাত্রেই 
এখানে কিয়দ্দিবস বিশেষতঃ শ্রাবণ ও ভাঙ্ু মাস অতিবাহিত 

করিয়া থাকেন। 

এই উপত্যকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে এবং ভ্রীনগর 

হইতে ১৬ ক্রোশ দূরে কতিপয় অত্যয্ম জীর্ণ দেবালয় 
আছে। এতৎসমুদয় অতিশয় প্রাচীন ; উহাদের ভগ্নাংশ ও 
নিশ্নীণ কৌশল দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ইহারা বহু 
পুর্বে নির্টিত হইয়াছিল । এক স্থলে প্রস্তর নির্শিত প্রাকারের 
মধ্যে, মন্দির চতুষ্টয়ের জীর্ণি আছে। উহাদের ঞ্রীত্রে এবং, 
ছাতে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষরাজ জন্মিয়া রহিয়াছে । প্রাটীর পরিবে- 
ভিত প্রাঙ্গণভূমি ঈষৎ জলময় বা আর্দ্র, স্ৃতরাং এমত 
কোমল যে, বোধ হয়, ইহ! কোনে কালে ক্ষু হুদগর্ভ ছিল। 

কিয়দ্দূরে এক অতি, প্রাচীন দেবালয়ের সন্নিকটে একটা 
পবিত্র উৎস আছে। ইহাকে নাগবল কছে। ইহা এক 
অত্যুচ্চ পর্ববতের তল হইতে নিন্ছত হইতেছে । ইহার জল 
সাতিশয় শতল ও বিশুদ্ধ এবং উত্স হইতে নির্গত হইয়! 
ন্যুনাধিক ৪০ হস্ত দীর্ঘ ও ২৫ হস্ত প্রশস্ত এক পাষাণনির্্মিত 
কুণ্ডে গিয়া পড়িতেছে। এই উৎসের চারিদিকে কিয়দ্দ,র 
পর্য্যস্ত বহু বু ঘাসের পাদুকা বিক্ষিপ্ত 'রহিয়াছে ॥ যে 

২৯ 



লন 

সযুদর ঘাত্রী সম্মথবশ্ী গঙ্গাবল নামক তীর্থ দর্শ* করিতে যায়, 
তাহারাই এই স্থলে উক্ত উপানৎ পরিত্যাগ করিয়। খাকে |. 

গঙ্গাবল্ অত্যুৎকৃষ্ট পার্বত্য হ্রদ । ইহা হরমুখ. পর্ধবতের 
১৬,৯০০ ফিট উচ্চ শিখরদেশে স্থিত। ইহাতে উঠ্ভিবার থে 
পথ আছে, তাহা অতি হূর্গম ও কষ্টসাধ্য এবং এমন দীর্ঘ, 
যে, কেবলমাত্র উঠিতে ও নামিতেই এক দিবন অতিবাঁহিত 
হয়। এই হুদ দৈর্ঘ্যে দেড় মাইল এবহ প্রস্থে ৫০০ হস্ত 
হইবে । ইহাঁও বিতন্ত। নদীর উৎপভভি স্থান বলিয়া পরিগণিত 
এবং হিন্দুদিগের স্ুপ্রসিদ্ধ প্রধান তীর্ঘথ। হিন্দুস্থানবাসী 
হিন্দুদিগের পক্ষে যেমন গঙ্গা) কাশ্মীর পণ্ডিতদিগের পক্ষে 

তেমনি এই গঙ্গাবল্। এস্থলে প্রতিবহমর ভাদ্র মাসে মহা 
সমারোহ হয় এবং এই উপলক্ষে সহক্র সহক্র যাত্রী সমাগত 
হইয়! থাকে । " 

সিন্দ»উপত্যকার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে গ্রবং গ্রীনগর হইতে 
পাঁচ আং দূরে সোঁণামর্গ, অর্থাৎ ব্বর্ণময় ক্ষেত্র । ইহা 

গুল্মর্গের ন্যায় উৎকৃষ্ট । অপিচ, অনেকে গুলমর্গাপেক্ষা এই 
স্থানকে অধিক মনোনীত করিয়! থাকেন এবং কহেন, যে, এই 

স্থান জলবায়ু ও সৃষ্টির শোভা সম্বন্ধে কাশ্দীর প্রদেশের 
সমুদয় স্থানাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও প্রীতিকর। এস্থলে মহারাজ! 
সম্প্রতি পর্য্যটকদিগের জন্য কয়েকখানি বাসগুহ প্রস্তুত 

করিয়া! দিয়াছেন । 
সোণামর্গের পূর্বদিকে ন্যুনাধিক পাঁচ ক্রোশ দুরে এক 

অধিত্যকার উপর ভূর্জপত্রের অরণ্য দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
এক মহীরুহের তলদেশে দুই অতীব আঁশ্চধ্য গুতিযৃত্তি 
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ভাছে -এক'1 দৃট়কায় নর এবং অপরটী কোঁমলাঙ্গী রমণী | 

ছইটাই পাথাণ নির্িত। ঘরদেহ বামভাগে হেলিয়। সৃতিকার 
উপরে বায় হস্ত সংলগ্ন পুর্্বক উপবিষ্ট রহিয়াছে । উহার. 
দক্ষিণ 'দিকে কয়েক পদ পশ্চাতে অবল|, যেন ভয়ভীতা 
রূপে অবস্থিতি করিতেছে । ইহাদের সমক্ষে পাষাণ নির্ষ্দিত 
মহানস (উনাঁন) এবং কতিপয় ভাঁগু রহিয়াছে । আশ্চর্য্যের 
বিষয় এই, যে, দূর হইতে উঁহাদ্িগকে যেন সজীব বলিয়া 
বোঁধ হয়, উহাদিগের সশীপবর্তী হইলেও সে ভ্রম সহজে দূর 
হয় না-উহারা যেন “ কোমল ও স্থৃখম্পর্শ রক্ত মাংসে 
গঠিত বলিয়। বোধ হয়, কঠিন প্রস্তর বলিয়া গ্রতীয়মান হয় 
ম1।” উহাদের নির্মাণ কৌশল এমনি বিচিত্র, যে শরীরের 
মুন সুন্গন শিরা, লোমকুপ, অস্থি, নরাকুৃতির বাম পঞ্জর এবং 
উভয়েব্র অঙ্গ, ভদী এমন স্পন্ট ও জুন্দর বূপে বিন্যস্ত 
হইয়াছে, বে, মনুষ্য হস্ত রচিত বলিয়া আশু বিশ্বাস হয় না। 
ইহারা যে কোন্ কালে ভাস্কত এবং ইহাদি কেই বা 
এস্থলে কি অভিপ্রায়ে স্থাপিত করিয়াছে, তাহার কিছুই 
সঠিক অবধারণ করিতে পার! যায় ন|। ইহাঁদের সমীপে 

কোঁনে| জীর্ণ দেবায়তনন ব| হন্দ্যাদির চিহ্ন মাঁত্রও নাই । 

পরন্ত, ইহাঁর। যে অতি গ্রাটানকাল হইতে এখানে অবস্থিত, 

তাহার কোনো সন্দেহমাত্রই লাই । ইহারা অনাঁচ্ছাদিত, 

সবত্তরাঁৎ ইহাদের উপরে যে কত বৃষ্টি ও কত নীহারপাঁত 

হইয়া গিয়ছে, তাহার ইয়া হয় না । কিন্তু কিছুতেই ইহা- 
দের'স্নন্দরঅবয়বকে 'কদ্ু মাত্র বিকৃত করিতে পারে নাই । 



অফ্টম পরিচ্ছেদ । 

শাল প্রভৃতি উর্ণাবস্ত 

অনেকে কহিয়। থাকেন, যে, ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর 
মৌগল সম্াজ্যের অন্তর্গত হইলে পর বাদশাহের! ইয়ার্কন্দ 
প্রভৃতি উত্তর ভাগস্ জনপদ হইতে তন্তবায়াদি আনাইয়! 
এখানে শাল প্রস্তত করিবার শিল্প কৌশল প্রথম প্রচার 

করেন। আবার কেহ কেহ কহেন, যে, মোগল .সত্রাটদিগের 

অধিকার কালের ১৬৫ বংসর পূর্বে অর্থাৎ ১৪২৩ খুষ্টাবে 
জানালব উদ্দীন নামে একজন অতি প্রতাপান্বিত অধিগতি 

ছিলেন । তিনি শিল্প বিদ্যা, ও সাহিত্য প্রভৃতি অনেক বিষয়ের 
উন্নতি মাধনু করেন । তিনিই সর্ববাদৌ তুরকীস্থান হইতে তত্ত- 
বায় প্রভৃর্িীন। ইয়। আপন প্রজাদিগকে শাল প্রস্তত করিবার 

কৌশল শিক্ষ! দেন। প্রত্যুত, যে কোনো সময়ে শাল প্রথম 
প্রস্তত হউক না কেন, মোগল সম্ত্রাটদিগের শাসনকালে ইহার 

যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, এমত আ'র কোনো সময়ে 
হয় নাই এবং বোধ হয়, আর কোনো সময়ে হইবেও না। 
তৎকাঁলে ১৬০০০ তন্ত চলিত,এবং প্রায় সমুদয় কাশ্মীরী এই 
কর্মে নিযুক্ত থ|কিয়া। ভরণপোষণ নির্বাহ করিত। কিস্ত 

এক্ষণে কেবল ২০০০ তস্ত মাত্র আছে এবং শালবাফ *%* ও 

*শালের তন্তবায়দিগকে শালবাষফ কহে এবং তাহাদিগেশ্র অধীন বর্শা 
চাটি দিশকে শাক রেড কহিয়। থকে: 
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শাক্রেৎ্দিগের সংখ্যা ননাধিক বিংশতি সহস্র হইবে । সক- 
লেই অবগত আছেন, পূর্বে যেরূপ লাশ্মীরী শাল প্রস্তুত হইত, 

+ এক্ষণে আর সে প্রকার শাল বা আলোয়ান চক্ষে দেখ! যাঁয়. 
না। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, কেবল এই, 
যে, অয্বতপরের প্রতিযোগিতা দ্রিন দিন বৃদ্ধি ও 'ক্রেতাঁদিগের 

রুচি ও উৎসাহের হ্রাস। অস্মতসর প্রভৃতি স্থানে, যে সকল 
শাল প্রস্তুত হইয়। থাকে,ষদিও তাহ! কাশ্মীরী শলের তুলনায় 

সর্ববাংশে নিকৃষ্ট, তথাপি তাহাদের মূল্য স্বল্প বলিয়া সকলই 
ততাবৎকেই মনোনীত করিয়া থাকেন। অপর, ইউরোপের 

সমুদয় স্থানাপেক্ষা ফরাশীশ দেশে কাশ্মীরী শাল অধিক বিক্রয় 

হইয়া আদিতেছিল। উহাদের প্রত্যেকের মূল্য অধিক নহে 
এবং প্রায় সমুদয়ই ক্কোয়ের অর্থাৎ সমচতুক্ষোণ এবং কেবল 
ইউরোনীয়দের্ই ব্যবহার্য্য। তথাপি প্রতি বগসর বিস্তুর টাকার 
রণ্ডানি হইত বলিয়! শালবাফি কর্ম্মের যথেষ্ঠ উৎসাহ ছিল । 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফরাশীশ যুদ্ধের প্রারস্তাবধি সেই প্রয়ো- 
জন হ্রাস হওয়াতে শালের বাজারও একবারে নতমুখ হুই- 
যাছে। মহারাজ! ইহার উন্নতি সাধন জন্য নিজ কোষের 
হাঁনি করিয়াও ইহার কর অনেক কমাইয়াঁছেন। অপর, কেবল 
তিনিই মধ্যে মধ্যে অধিক মুল্যের শাল প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা 
দিয়! থাকেন। ডিউক অব এডিন্বরা এতদ্দেশে আগমন 
করিলে তিনি.ভাহাকে উপঢোৌকন দিবার জন্য যে শাল 

প্রস্তুত করেন, তাহাতে তাহার ২৫০০০ চিলকি মুদ্রা অর্থাৎ 

১৫৬২৫ টাক! ব্যয় হয় । ফলতঃ ক্রেতাভাবেই এক্ষণে অধিক 
মূল্যের শাল প্রস্তত হয় না। কিয়দিন' হইল কোনে! 
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ইংরাজ সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, যে, মহারাঁজকর্তৃক অধিক 
কর গৃহীত হয় বলিয়াই শাঁলের.ব্যবসাঁয় হাঁস হইয়াছে । এ 
কথ! কথাই নহে-_ইহ! নিতান্ত অমূলক ও গ্লানিমূলর অপধাদ' -. 
বই আর কিছুই নহে। আমরা আবার বলিতেছি, মহারাজ; 
নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ইহার উন্নতি পক্ষে নিতান্ত 
মচেষ্ট আছেন এবং শুদ্ধ ক্রেতাঁর অভাঁবই অবনতির একমাত্র 

কারণ। হায়! ম্বোণার ভারত ক্রমে নির্ধন হইয়া পড়িল _- 

বহুমূল্য শাল আর ব্যবহার করিবে কে? হায়! এক্ষণে সচ- 

রাঁচর যে জামেয়ার ব| রুমাল দেখিতে পাঁওয়া যায়, উহার 

মূল্য ৫০০ হইতে ৩০০০ পর্য।স্ত এবং শ! পচন্দী জোড়া ২০০০ 

হইতে ৫০০০ পর্য্যন্ত বই নয়। আলোয়ানের গজও সাধারণতঃ 
১২ দ্বাদশ মুদ্রার অধিক নহে । 

অনেকে মনে করিতে পারেন, কাশ্মীরী ছাগলের লোমেই 

শাল হয়। গ্রত্যুত তাহা নহে । এখানকষ্কর ছাগলের লোমে 

কেবল লুই প্রভৃতি সামান্য উর্ণা-বস্্রমাত্র গ্রস্তত হইয়া থাকে । 
যে লোমে শাল হয়, উহা উত্তর ভাগস্থ লাখ , তিব্বত, ইয়ার- 

কন্দ প্রভৃতি স্থান হইতেই আইসে। তত্রত্য শাল-ছাগ আঁকাঁরে 

বৃহৎ নহে এবং উহার সমুদয় গাত্রলে€মেও পশমিনাক্* হয় না। 
যে পশম অর্থাৎ লোম ঠিক চন্মের উপরিভাগে থাকে এবং 
যাহা অতি সুক্ষ, কেবল তাহা হইতেই পশমিনা উৎপন্ন 
হয়। দেশভেদে ও জলবায়ুর তারতম্যানুদারে পশ.মিনা- 

* শাল, জোড়া, জামেয়ার' রুমাল, গলাবন্ধ+ আঁলোয়ান প্রভৃতি যে সম্মুদয় 

কুক্ষন দ্রব্য পশম হইতে উৎপন্ন হইয়। থাকে, তাহাদিগের সাধারণ নাম গশ-. 

মিনা । লুই প্রভৃতি সামান্য ও স্থল উর্ণ-বন্ ইহাঁর অস্তর্গত নহে। 



কাশ্নীর-কুহৃম রর ৫ 

ছাগের পশমের ইতর বিশেষ হইয়া থাঁকে। কারণ, যে 
সমুদয়-তিব্বতীয় বা অপর স্থানীয় ছাগ এখানকার উপত্যকায় 
"বা পর্বতে প্রতিপালিত, তাহাদের পশম তত উৎকৃষ্ট নহে। 
এ পশম দ্বিপ্রকার__প্রথম শ্বেত। দ্বিতীয় শ্বেতমিজিত 
ধুসর বর্ণ। শ্বেত পশম অধিক আদরণীয় এবং মৃল্যবান্। 
শেযোক্ত বর্ণকে খোদরঙ্গি অর্থাৎ নিজ রঙ্গবিশিষ্ট কহে। 
এই পশমে যে পশ্গিনা প্রস্তত হয়, তাহাতে পর কোনো! 
রঙ প্রয়োগ করে না এবং তাঁহার নিজের রঙ্গও কোনোকালে 
অপনীত হয় না । 

পশম কর্তন দৃঢ়কাঁয় পুরুষদিগের কঠিন হস্তের কর্ম 
নহে। একারণ ইহা কোমলাঙ্গীদিগের কোমল করেই কর্তিত 

হইগ্না থাকে। আবার আশ্চর্যের বিষয় এই, যে, বালিকাদি- 
গের কুস্থমময়-স্থুকুমার করে ইহা যেরূপ উৎকৃষ্ট হয়, বয়স্থা- 
কামিনীগণের অপেক্ষাকৃত কঠিনতর হস্তে সেরূপ হইতে 

পারে না। তজ্জন্য বালিকারাঁই অধিক পশম কাটিয়। থাকে । 
যকালে ছাগ বা! মেষের গান্রোপরি পশম বিরাজ 

করে, সেই সময়েই অর্থাৎ কাটিবার পূর্বেই পশম ব্যব- 
সাধ়ীর৷ উহার প্রক্ষাল্দন ও পরিক্ষরণ প্রভৃতি সমুদয় কার্ধ্য 

সমাধা করিয়া লয় । কার্তিক মাসে অর্থাৎ শীত খতুর প্রাকালে 
উহাঁকে পশ্চাল্লিখিত রীত্যনুসারে ধৌত করিয়! কাটিয়া থাকে। 
যেমন আমাদিগের দেশে বার বারিধারা সংস্পর্শে তৃণ 

প্রভৃতি উদ্ভিদ দ্বিগুণ সজীব হৃইয়। উঠে, তদ্রপ হিমানীর 
আগমনে মোমহীন নএ ছাগ ও মেষের গাত্রে অতি শিখি ও 

স্তন্দর পশম উদগত হয়। 



রঙ কহ 
কাম্নীর-কুহার ূ 

পশম পরিশুদ্ধ করিবার রীতি এইরূপ । প্রথমে মেষকে 
জলে নিমজ্জিত করিয়া লয় ৷ পরে এক ব্যক্তি বাম হস্ত দ্বারা - 

'উহার পশ্চান্তাগস্থ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহার সন্মুখস্থপাঁদ-.. 
দ্বয় ধারণ করে। অপর একজন বিপরীত ভাগ হইতে দ্বি- 
মুষ্টি সমন্বিত অর্দচক্দ্রাকৃতি এক অস্ত্র লোমের উপর পুনঃ 
পুনঃ তাড়না করিতে থাকে । এতদ্ছারা সংহত লোম বিচ্ছিন্ন 
এবং সমুদয় অতি পরিষ্কত ও উজ্জ্বল হয়। পরে, ছোট 

বড় লোম ছেদিত হইলে মেষ একবারে নগ্ন হইয়া যাঁয়। 
ইহাঁকেই ইংরাজীতে ( 51621110600 51660) ) কহে। 

শালবাফী কর্ম্দে আদর্শ-উদ্ভাবক ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
তাহাকে নকাশ. কহে। এ প্রকার লোক অতি অল্পই আছে। 
ক্রেতাদিগের অভিরুচ্যনুসারে নৃতন নূতন আদর্শ উদ্ভাবন 
করাই নকাশের কর্ম্ম। আদর্শ কাগজে অঙ্কিত করে। পরে 
যথাস্থলে উপযোগী বর্ণ সন্নিবেশ করিয়া ক্স । এইরূপে আদর্শ 
প্রস্তত ও তাহা ক্রেতার মনোনীত হইলে গণকের কার্য 
আরম্ত হয়। ইহা অতি কষ্টসাধ্য । কারণ, গণককে প্রত্যেক 

রঙ্গের কত তন্ত্র আবশ্যক. কোন্ বর্ণের তন্তর পরে অপর 

কোন্ বর্ণের কত তন্তু চাহি, সমুদয় ঠিক করিয়া গণিয়া দিতে 
হইবে । গণক ইহা ধার্য করিয়া আদর্শানুসারে তত্তবায়- 
দিগের উপদেশার্ধে ক্ষুদ্র কাণ্ঠখণ্ডে বা কাগজে এইরূপ লিখিয় 
দেয়-_-১ শ্বেত, ৩ লাল, ১ হরিদ্দ্রা, ২ ঈষৎ নীল,২ গভীরনীল, 
৩ সবুজ ইত্যার্দি। অনন্তর শালবাফের! কর্মে প্রবৃত্ত হইলে 
এক ব্যক্তি গুরুমহাশয়ের সর্দণর পড়ুয়ার ন্যায় উক্ত আলেখ্য 
উচ্ৈঃস্বরে পাঠ করিতে থাকে এবং উহার অনন্যমনে শ্রাবণ 
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করতঃ তাহার উপদেশ মতে নানাবিধ রঙের তন্ত্র গ্রয়োগ 
করিয়! যাঁয়। 

-. * বস্ত্র বুনিবার যন্ত্র হইতে পশমিনার তস্ত ভিন্ন নহে। তস্ত 
দ্বারা যে শীল প্রস্ত,ত হয়, তাহাকে “কানি% বা! “কানিকার” 
কহে। কানি কর্ম'টুকুরা টুকুরা অংশ দ্ূপে প্রস্তত করে। 
পরে সমুদয় একত্র যুড়িয়। দিলেই এক ফর্দ শাল হইয়া 
যায়। এইরূপে জামেয়ার, রুমাল, পাল্লা ও ইদিয়া প্রভৃতি 

প্রস্তত হইয়া থাকে। কিন্তু আলোয়ানের কেবল মাত্র 
পার্খদেশের (কিনারার ) কানিকর্ম্ম, জিঞ্জির (ছোট পাল্ল। ) 
অথব। গলাবন্ধ প্রস্তত করিতে হইলে অগত্যা একবারেই 
বুনিতে হয় । অপর, বুনিবার সময় সোজ] দিক নীচে এবং 
উল্ট| দ্রিক উপরিভাগে রাখিয়া! বুনিয়৷ থাকে অর্থাৎ কার্পেট 

বুনিবার রীতির ঠিক বিপরীত । 

ছুঁচের কন্্রকে “আমৃলি” বা “আম্লিকার” কহে । ইহার 
নক্সা অর্থাৎ আদর্শ প্রস্তত হইলে প্রথমে উহ! ছিদ্র করিয়া 

লয়। পরে উহা আলোয়ানের উপর রাখিয়া কালী ব! চুর্ণের 
গুড় সম্বলিত পু টলি দিয়! ঘসিয়া দাগ করে । পরে কলম 

দিয়া সেই সমুদয় চিহ্ স্পৰ্ট অস্কিত করিয়া লয়। পঞ্জাৰে 
এরূপ না করিয়! একবারে ছাপ দিয়া থাকে । সুচিকম্ম আরম্ত 
করিবার পূর্বেবে নানাবিধ রঙ্গ যথোচিত স্থানে সন্নিবেশ পূর্বক 

গৃহীতা। ব। ক্রেতার ইচ্ছানুরূপ এক টুকুরা নমুনা! প্রস্তত করে। 
এই আদর্শ মনোনীত হইলে উক্ত চিহ্িত আলোয়ানের 
উপর কর্মা,আরস্ত হন । 

শালবাঁফদিগের কারু কর্মের ইয়ত্তা নাই । উহ্ণদিগ্ুকে 
৬) ৫ 
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যেরূপ আদর্শ দেখাইবে, উহীর! ঠিক তাহাই প্রস্তত করিতে 
পারে? কোনো কোনে! শালেরু ছুই দ্রিক সমান বুনিয়া 

থাকে। অর্থাৎ উহার বিপরীত ভাগ ব! উল্টা! দিক থাকে না. 
--যে দ্রিক দেখ, সেই দিগই স্জা। আবার ৫োনো- 
কোনে! শালের এক দিকে মখমল এবং অপর দিকে কিংখাৰ 

বুনিতেও দেখা গিয়াছে । | 

আলোয়ান মর্দন করাকে “ মলিদা » অর্থাৎ মর্দিত কহে । 

এরূপ করিলে আলোয়ানের অবয়ব হাঁস হয় বটে, কিন্ত্ত এত- 

দ্বারা উহা! কোমল, স্থুন্দর এবং ওজ্জ্বল্য বিশিষ্ট হয়। পরিচ্ছদ 
প্রস্তুত করিতে হইলে আনোয়ানকে অল্প বা অধিক মলিদা 

করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
পুর্বেব নাগরিক তদের বর্ণনা উপলক্ষে লেখা গিয়াছে, ৫, 

উহার পার্থকদেশে পশমিনা ধৌত করিবার কতিপয় প্রস্তর 
আছে। পৃথিবীর অপর কোনে স্থলে এখানকার ন্যায় শাল 
প্রস্তুত না হইবার প্রধান কাঁরণ এই জল এবং অপর কারণ 
এখানকার নির্্দল বায়ু । পূর্বৰ পুর্ব হিন্দু এবং যুসলমান শান- 

নকর্তাদিগের দৌরাত্ব্যে অনেক শালবাফ এখান হইতে পলা 
যন করিয়! অয্তসরে গিয়া বাস করিতেছে । তাহারা পূর্বে 
যে সমুদয় উপকরণ পদার্থ দ্বারা এখানে শাল প্রস্তত করিত, 

তথায় সেই সেই উপকরণ এবং সেই সব হস্ত সেরূপ শাল 

কোনে মতেই প্রস্তত করিতে পারে না । অপর, অনেক শীল- 
বাফ শ্রীক্ষ খতুতে এখানে এবং শীতাগমে তথায় গমন পূর্বক 
জীবিক1 নির্বাহও করিয়। থাকে । কিন্তু দেশভেদে তাহাদি- 

গেরও ছস্তোণুপন্ন জ্রব্যের বিলক্ষণ গুণবৈষম্য ঘটে । স্্তরাঁৎ 
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সকলেই যুক্তকণ্টে স্বীকার করিবেন, যে, কেবল (জলবায়ু যাক্রই 
এরূপ প্রভেদ হইবার কারণ । আঁবার, এই জলের এমসি গুণ, 

'.যে, হাতে পশমিনা প্রক্ষালিত হইলে যেমন কোমল ও 
'উজ্জ্বল' হইবে, উহা? কিয়দ্দরে ধৌত করিলে তেমন উতরুষ্ট 
না টা বরং অপকৃষ্টই হইয়া দাঁড়াইধে। 

লদাখ ও তিব্বত প্রভৃতি স্থান হইতে এক প্রকার পশ.- 

ন্ ( আলোয়ান ) আপিয়। থাকে । উহা অল্প মূল্যে পাওয়। 
শান্ন। কিন্তু কাশ্বীরী পশ মিনার স্যায় উহা! কোমল, স্বন্দর ও 
স্থায়ী নহে। অপর, উহাতে বৃষ্িজল লাখিলেই দুর্গন্ধ হইয়া 
থাকে। 

মেসলোম ও ছাগের স্কুল লোমে এক প্রকার উর্ণা বস্ত্র 
প্রপ্থত হয়। উহাকে পটু কহে। ইহা পশমিনা অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু স্ন্দর এবং স্থারী পশমিনার ন্যায় ইহার 
বর্ণ দ্বিবিধ এক শ্বেত এবং অপর খোদ্রঙ্ষি। শ্বেত 
পট, আবার সবুজ, লাল, প্রভৃতি নানাবিধ রঙ্কে রঞ্জিত করিয়া 
বিক্রয় করে। উৎকৃষ্ট শ্বেত প্ট,কে দূর হইত আলোয়ানের 
হ্যায় প্রতীয়ম।ন হয় এবং উত্তম রংবিশিষ্ট হইলে পউ, বলিয়! 
সহজে বুঝা যায় ন1।, এতদ্বার! কাশ্মীরী প্রভৃতি সকলেই 
পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া! থাকে । প্রত্যেক থান ৮1 হুইতে 
৮%০ গজ দীর্ঘ এবং এক হস্ত প্রশস্ত । ইহার মূল্য ৪ হইতে 
৪৮০ টাকা পর্য্যন্ত । এক এক"থানে এক পেন্ট লন, এক 
কোট এবং এক ওয়েম্টকোট অথবা এক পেন্ট,লন এবং এক 
চাঁপকাঁন প্রস্তত হইতে পারে । একারণ, কি ইংরাজ, কি 

বাঙ্গালী, ফাহার! কাশ্মীরে ভ্রমণ করিতে আইসেন, উাহারাই 



২৩৬ কান্মীর-কুজুম। 

ইহার.পরিচ্ছদ করিয়। থাকেন। সূত্র ও উর্ণ মি্ভিত করিয়। 
আর এক প্রকার পষ্ট, হয়। উহা! সর্ববাংশে পূর্বেবাক্ত পট.র 
সদৃশ এবং তদপেক্ষা কোমল । ইহা! পোষাকের পক্ষে অতি-. 
শয় উপযোগী । : 8 

আলোয়ান ও পষ্টর ন্যায় লুই বন্ত্রও তস্ত দ্বারা বুনিয়া 
থাকে । ইহার মূল্য তিন টাকা হুইতে বারে! টাকা পর্যন্ত । 
কাশ্ীরীরা ছুই তিন বশসর ধরিয়া নূতন লুই ব্যবহার করে । 
পরে উহাকে মলিদা করিয়া! আপনাপন আলখাল্লা প্রস্তুত 

করিয়। থাকে । এতদ্বারা উহাদের মিতব্যয়িতার পরিচয়ও 

পাওয়া যাইতেছে । 

পৃথিবীর স্থানে স্থানে যেরূপ ছুর্জয় শীত, ঈশ্বর তাহার 
নিবারণোপযোগী উপকরণও স্থষ্টি করিয়! দিয়াছেন এবং মনুধ্য 
আপন বুদ্ধি বলে তৎসমুদয় সংকলন পূর্বক উপযোগী শীন্ত বস্ত্র 
প্রস্তুত করিয়া লইতেছে। এখানে ফেল্জপ ভয়ঙ্কর শীত, 
তাহাতে “ পোস্তিন ৮ ব্যতীত উহা! কোনোমতেই নিবারণ 
হইবার নহে । কোনো কোনো জীবের সলোম চর্দ্দে ইহ! 

প্রস্তুত হইয়! থাকে । ইহা আকারে ইতরাজী কোটের সদৃশ ; 
অধিকাংশের আন্তিন অর্ধ; এব উপরিভাগে অবস্থানুসারে 

আলোয়ান্, কিংখাব বা ছিট যোগ করে । পোস্তিন নানাবিধ । 

প্রথম, নীলজু। ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র জলচর পক্ষী । ইহার 
পক্ষ নান! বর্ণের চিত্রে বিচিত্র, স্বতরাং দেখিতে অতি হন্দর। 
কাশ্মীরীর! ইহার মাংস ভক্ষণ করে। কেবল ইহার শির 
এবং গ্ীবার চর্ম্মেই পোস্তিন হইয়া থাঁকে। স্বতরাং শত 
শত.নিরপরাধী ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণ বধ না করিলে আঁর একটী 
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পোব্বিন প্রস্থৃত হয় না। একারণ, ইহা দুপ্রাপ্য এবং 

হার | এপ্রকার এক একটা পোস্তিনের মূল্য ২০ হইতে 

&* যুনা পর্যন্ত হইয়া থাকে। 
' দ্বিতীয়, সোমুর| ইহা এক প্রকার স্বর লোম বিশিউ 

গ্রাণীর চর্ম। ইহাও মতি স্ৃ্ঠ ও ্বকোমল। ইহা ইয়র্কন্দ 
প্রভৃতি স্থান হইতে আইছে ইহার মূল) ৫ হইতে 

১৫০ মুদ্রা গর্্ন্ত। | 
তৃতীয়, কল্হন্। ইহার অপর নাম উদ্রু বা উদড়। 

ইহাকে আমাদের দেশে উদ্বিরাল কহে। 
চতুর্থ, উৎগোগ্র,। ইহা ইন্দুর জাতীয় অথবা বাবু অক্ষয় 

কুমার দত মহাশয়ের শ্তপ্রদিদ্ধ চারুপাঠ বর্ণিত বিবর নামা 

জীবশ্রেণীর অন্তর্দঠ বলিয়! বোধ হয়। ইহার পোস্তিন 

দীর্ঘকার্ল স্থারী নহে--ইহাঁর লোম দুই তিন বৎসরের 
মধ্যেই শিথিল হইয়া যায় এবং ছূরগন্ধ হইয়! উঠে। 

পঞ্চম পেরু । ইহা মেমশাবক। ইহার পোস্তিন সর্বা- 

পেক্ষা স্থাদী এবং স্বপ্ন মূল্যেই অর্থাৎ ৫ হইতে ৮৫ মুদ্রায় 

গাওয়া যায়। 



নবম পরিচ্ছেদে। 
রাজার 

কেশর বা জাফরান্। 

কাঁশীর প্রদেশে যে জাঁফরান্ উৎপন্ন হইয়! থাকে, 
তাহা পৃথিবীর সমূদয় স্থানীপেক্ষা, উৎকৃষ্ট | একারণ, জাফ- 
রাণের অপর নাম “ কাশ্ীরজ » এবং “ কাশ্মীর-জন্ম । 

ইহা উপত্যকার সর্বত্র জন্মে না । কেবল মাত্র পূর্ববভাগস্থ 
পাম্পূর নামক শ্গানের নদীতটস্ক কিয়দংশে জন্গিয়া থাকে । 
পার্লোই উল্লেখ করা গিয়াছে,.ভ্ীনগর হইত পাষ্পুর স্থলপথে 
চারি ক্লোৌশ। কিন্তু বিতস্তার গতি অতি বাক্রু এবং উজান 

আসিতে হয় বলিয়! নেকাঁর গেলে ছয় ধ্লীত ঘণ্টা লাগে। 
পাম্পুরের যেস্থানে জাঁফরাঁন্ জন্মিয়া থাকে, উহা স্ববি- 

সত ও উচ্চ। ইহার এক পার্থ দিয়! বিস্ত! নদী প্রবাহিত 

হইতেছে এবং অপর দিকে গিরিমালা দণ্ডায়মান আছে। 

এস্থানের মৃত্তিকা! ঈষগ গীতবর্ণ এবং কস্করের ন্যায় কঠিন। 
জাফরাঁণের ক্ষেত্র সংস্করণ, বীজবপন, পুষ্পোদগমন, 

জাফরাণাহরণ জীফরান্ তৃণ প্রভৃতি সমুদয় ই অতি বিচিত্র । 

হ্তরাং একাদিক্রমে ইহাদের সবিশেষ বর্ণন! করা যাইতেছে । 

প্রথম, ক্ষেত্র সংস্করণ । আমাদের দেশের পটল বুনিবার 

ক্ষেত্রের ন্যায় ইহা৷ প্রস্তুত করে, কিন্তু উহার সদৃশ কেবল. 
দীর্ঘ আলি ও দীর্ঘ প্রণালী বিশিষ্ট নহে । ইহা ৫ বাঙ ফিট 



ফার্পীর-বুহস। রে 
পরিমাণের সমচতুক্ষোণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পূর্ণ। শীত জল অপ- 
হত হইবার জন্য প্রত্যেক খণ্ডের মধ্যাদেশ ঈষৎ উস্চ ও 
চতুঃপাশ্খ ঈষহ ঢালু এবং পরম্পরের মধ্যে ন্যুনাধিক দেড় 
পাদ পরিমিত প্রণালী আছে। প্রতি বসর সব এ ভূ-খণ্ডের 
উপরিভাগ অল্প পরিমাণে খুসিয়। দ্রিতে হয়-নচেৎ হল 
চালনা, সার দাঁন বা,অন্য কোনে! প্রকার সংস্করণই করিতে 

'হয় না। পরে প্রকাশ করা যাইবে, মে,বীজ বপনেন্ও প্রয়ো- 
জন নাই। স্থতরাং একবার কেয়ারি সমুদয় প্রন্থুত হইলে 
অল্প বাবিন| পরিশ্রম ও ব্যয়ে অনেক বসর পধ্যন্ত জফ- 
রান্ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

দ্বিতীয়, বীজ বপন । ইহার বীজ দেখিতে রক্রনের মত। 
এই বীজ বপন করিতে হয় না--প্রথম রোপিত বীজ আধুনিক 
কাল পধ্যস্ত চবিয়। আসিতেছে । সর্ধবাদৌ থে কোন্ পুরুষ 

ইহা! রোপণ করেন, তাহা কোনে! ইতভিহুভপাগে অবগত 

হওয়া যায় না। মুনলমান কবাণের। এত মন্থন্ধে আপনাদের 

প্যাগন্বরের গুণগান সহকৃত অনেক কল্পনা জল্গনা করিয়! 

থাকে। প্রত্যুত, ইহা ঘে ঈশ্বতনের বিশেষ কুপা ও মহিমার 

নিদর্শন, তাহার সন্দেহ, নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে 

ঈশ্বর যে গুথম বীজ সংলগ্ন করিয়। দিয়াছেন, অদ্য।বধি তাহ 
হইতেই জাফরান উৎপন্ন হইস্বা আনতেচছে। এক এক 

বীজের উৎপাদিক1 শক্তি দশ হইতৈ পঞ্চদশ বঙ্মর পর্য্যন্ত 

অবিকৃত থাকে! পরে উহা! অকন্মণ্য হইয়া গেলে উহার 

স্থানে আর একটী আপন! হুইতেই জদ্মে। | 
তৃতীয়, পুষ্পোদগমন । বীজ হইতে যে.অক্কুর উদগত হয়, 

রাজ 

1 
এ 
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উহার অগ্রভাগে পুষ্প বিকসিত হইয়া! থাকে এবং প্রত্যেক 

অন্কুরে কেবল এক একটা পুঙ্পমাত্র উদগত হয়? কিন্তু 
এক এক বীজ হইতে চারিটীর অধিক অন্কুর হয় না। স্থৃতরাৎ 
পুষ্পও চারিটীর অতিরেক দেখা যায় না। অঙ্কুর সমুদয় ভূমি 
হইতে ন্যুনাধিক ৫ বা ৬ ইঞ্চ উন্নত হইরা থাকে | এই সঙ্গে 
যূলদেশ হইতে বে তৃণ জন্মে, উহাও পুষ্প প্রক্ষ,টিত হইবার 

[লে উক্ত পরিমাণে উন্নত হয়। পুষ্প ষট্দল বিশিষ্ট এবং 

ইহার বর্ণ ঈষৎ নীল। প্রত্যেক পুষ্পে ছয়টা করিয়া কেশর 
হয়| ইহাকে ই কেশর বা! জাফরান কহে। এতন্মধ্যে তিনটা 
ঘোর রক্তিম! বর্ণ এবং ইহাই আস্লি অর্থাৎ প্রকৃত জাঁফ- 
রান্। অপর তিনটী কেশর বাসন্তী অর্থাৎ গীত বর্ণ। ইহাকে 
নকৃলী অর্থাৎ কৃত্রিম জাফরান কহে। টা রি কেশর 
অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থুল ও ক্ষুদ্র । 

প্রকৃত রসাল কেশর চর্বণ করিলেঞ্চ আস্ত মণ্ডল রমণীয় 
গন্ধে পুর্ণ হইয়া যায় এবং বোধ হয়, যেন তাম্মুল চর্ববন 
করিতেছি । কোনে। কোনো কাশ্মীরী কবি তিন রক্তিমা কেশ- 
রকে ব্রহ্মা, বিষণ ও মহেশ্বর এবং তিন গীত কেশরকে তীহা- 
দের ভার্ধ্যা এবং ষট্দলকে ছয় জন্রে সিংহাসন রূপে বর্ণন৷ 
করিয়াছেন । এই বর্ণনা অসঙ্গত নহে! 

পুষ্প প্রচ্ষম্টত হইলেই চয়ন করে। একবার সংগৃহীত, 
হইলে তৃতীর বা চতুর্থ দিবসে পুনর্ববার উদ্গত ও বিক- 
দিত হুয়া থাকে । এইরূপ প্রত্যেক অঙ্কুর হইতে একাদি 
ক্রমে চারি বা পাঁচবার পুষ্প প্রচ্টিত হইয়া তিন সপ্তাহের, 
মধ্যেই পুম্পোদগম়ন শেষ হইয়া যায় । 



কান্নার কুলসুম । ২৪১, 

. কাষ্তিক মাঁসের প্রারস্তেই পুষ্প বিকসিত হইতে থাকে! 
তখন-ক্ষেত্রের শোভা অন্তি বিচিত্র। বিশেষতঃ সূর্য্যোদয়ের 

*. প্রাককীলে যখন উহাদের উপর ্শির-বিন্দ্ু পতিত হয়-- 
'যখন 'দিবাকরের প্রখর কর দ্বারা উহাদের কমনীয় কান্তি 
ম্লান হয় নাই_যখন কৃষাণদিগের নৃশহস হস্তে কেহ বৃ্তচ্যুত 
হয় নাই-_-তখন দেখিতে যে কি রমণীয়, তাহা প্রকাশ করি- 
বার শব্দ নাই! ছুই" ক্রোশ স্থান পর্যন্ত গে দিকে নয়ন- 
পাত কর, কেবলই মনোহর পুষ্প প্রস্ফ,টিত হইয়! রহিয়াছে; 
উহ ভূমির উপর: হইতে অধিক উন্নত নহে, কেবল পাচ 

ইঞ্চ মাত্র উচ্চ-_লঘু তণও লক্ষিত হইতেছে না-দেখিলে 
বোধ হয়, যেন নীল বর্ণের ভুমিচম্পক ( ভূঁই চাপা) ফুটিয়া 
রহিয়াছে প্রত্যুত, জাফ-রাণের পুষ্প কাশ্মীরের নৈসর্গিক 
সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটী অত্যুৎকৃষ্ট। 

চতুর্থ, জাফরাঁণাহরণ। পুষ্প ফুটিলেই কুষাণেরা উদ্ভো- 

লন করিতে আরম্ভ করে। পরে হস্ত দিয়! ঝাড়িলেই পুষ্প 
দল স্বতন্ত্র হইয়া যায়। কিন্তু লাল ও গীত কেশর একভ্র 
থাকে। ব্যবসায়ীরা ইহাদিগকে পুথক করে না। বরং কেহ 
কেহ পীত কেশর রক্তিম বর্ণে বা রক্তিম কেশরের জলে 

রঞ্জিত করিয়া উভয়কেই প্রকৃত জাফ রাণাঁকারে বিক্রয় করিয়। 

থাকে । সে যাহ! হউক, ইহাদ্দিগকে স্বতন্ত্র করিতে হইলে 

জলপুর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করে। তখন লাল অর্থাৎ প্রকৃত কেশর 

আপৃনা হইতেই তলদেশে নিমগ্ন হয় এবং পীত অর্থাৎ কৃত্রিম 

কেশর উপরিভাগে ভাঁসিতে থকে । পরে 'াতপ তাঁপে 

উভয়কেই শুক্ষ করিয়া লয় । 
রঃ 



২২ কাঁ্দীর-কুজুন। 

পঞ্চম, জাফ রাঁন্ তৃণ। পুষ্পোদগমন শেষ হইয়া গেলে 
তূথ বাঁড়িতে থাকে। পুর্ববেই উল্লেখ কর! গিয়াছে, যে, 
য্কালে পুষ্প বিকসিত হয়, তখন তৃণ অঙ্কুর অপেক্ষা উন্নত 

হয় না। কিন্তু পুষ্প বিকসিত হইয়া গেলেই উহা বাড়িতে 
আরম্ভ করে। এই তৃণের এমত গুণ, যে, গাঁভীগণ ইহ! 

ভক্ষণ করিয়া যে দুগ্ধ দেয়, উহ! হইতেও জাঁফরাঁণের স্তুগন্ধ 
বাহির হইয়া থাকে এবৎ এই ছুগ্ধে অতি উৎকৃষ্ট ঘ্বত গ্রস্ত 
হয়। একারণ, পাম্পুরের দুগ্ধ ও ঘ্বত যেমন অত্যুন্তম ও 
স্থস্বাছু, কাশ্মীরের কুত্রাপি তদ্রপ নহে । অপর, সেই স্থুরভি 
 ভৃণভোজী মেষের মাংম ও স্থমধুর। অধিক কি, জাফ রান্ক্ষেত্রের 

সমীপস্থ ভূমিতে যে সমুদয় ফল মূলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, 
তভাব অপরাপর স্থান ীপেক্ষা অধিকতর রসাল ও মিষ্ট! - 

ষষ্ঠ, জাফ রাঁণের ব্যবহার। কাশ্দীরী পণ্ডিত মাত্রেই 
ইহার দীর্ঘ তিলক সেবন করেন। পলান্ন, শ্লীস ও অপরাপর 
রন্ধনে-কি প্রধান, কি ইতর ব্যঞ্জন মাত্রেই জাফরাঁন্ দিলে 

-যে তাহা স্থগন্ধ ও স্থত্বাছ হইয়া থাকে, তাহা আমি কি বলিব, 

পাঠক মহাশয়েরা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন । 
্বর্গগত মহাত্মা সার রাধাঁকান্ত দেব.বাহাছুরকৃত স্থপ্রসিদ্ধ 

শব্দকল্পদ্রমে জাফরান্ সম্বন্ধে লিখিত আছে ;- 
1 কুঙ্কুমং দেশভেদে ভ্রিবিধং | যথা 

১1 কাশ্মীরদেশজে ক্ষেত্রে কুষ্কুমৎ যন্তবেদ্ধি তৎ। 
সুন্মকেশরমারক্তৎ পদ্মগন্ধি তছুত্মহৎ ॥ 

২। বাহলীকদেশসংজাতং কৃঙ্কুমৎ পাুরং ভবেৎ। 
: কেতকীগন্বযুক্তৎ তন্মধ্যমৎ সুক্ষমকেশরৎ ॥ 



কাশ্ীর-কুমুম। ২ 

, ৩। কৃদুমং গারমীকো ষধ্গন্ধি ভীরিতং। 

" ঈষংগাঁুরবং ভামং সনাকেশরং | 

| অম্য ৫গাঃ। 

রতি । তিভং। কট্ং। উদ 
কাম, বাত, কফ, কষ্ঠারোগ, মূরদগূ্, বিষনৌযনাশিত্বং| 

রোচনন্্ং। তান করতব্চ। ইতি রাঁনির্ঘটঃ। 

রোচকনবং। বিবরতা কণুনাপিত | ইতি রাজব্রত 
মিগাত্ং| শিরোক৭) জম, বমি ব্যগ দৌষ ত্য়াগহ্্ং। 

ব্যত্ঞ্চ। ইতি ভাবগ্রকাশ;। 

 স্ায নাশিক্ক,| ইতি রবী 



দশম পরিচ্ছেদ-পরিশিষ। 
পা ০ 0৬০ 

পর্যটকদিগের প্রতি উপদেশ। 

যদি কোনো পাঠক এই সামান্য পুস্তক পাঠে স্বর্গসম 
কাশ্মীর দর্শন করিবার জন্য উতস্থকচেতা হয়েন, তাহার 

স্থুবিধা ও সৌকর্য্যার্থ ভূক্তভোগীর বুদর্শন জনিত কতিপয় 
উপদেশ বাক্য এস্থলে অপ্রযু্য হইবে না। যদিও এই পুন্ত- 
কের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পথের বিবরণে 

কিয়ৎ পরিমাণে এরূপ উপদেশাদি আছে, তথাপি এক স্থানে 

কাজের কথ! সমস্ত সন্নিবেশ কর! আবশ্যকবোপে এই পরি- 

শিক্ট অধ্যায় লিখিতে প্ররন্ত হইলাম । 

কলিকাতা হইতে লাহোর দিয়! কাশ্মীর যাইতে হইলে 
“ জীন্বু ও বন্হাল পথ» এবং “ভিম্বর পথ” উপাদেয়! যদি 

কোনে। পর্যটক জন্বু দেখিবার মাঁনস করেন, তিনি তথায় 

মাসিয়।! মহারাজাঁর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পাঁরেন। বন্হাঁল পথে 

বাইতে হইলে মহারাজার বিশেষ আঁজ্ঞা আবশ্যাক বটে, কিন্তু 
বাঙ্গালীদিগের প্রতি কোনে! 'নিষেধ নাই। অপিতু যদিও 
সমুদয় পথে ভ্রমণকারীদিগের কষ্ট নিবারণ ও স্থখোৎপাঁদনের 
জন্য মহারাঁজার কর্মচারীরা নিযুক্ত আছে, তথাপি দর্ধবপ্রকার 

স্থখের নিমি মহাঁরাঁজার ব! প্রধান ম্চিবের পরোয়ানা সংগ্রহ 
ন* পরামর্শসিন্ব। 



কাম্পীর-কুছম। ই 

সমগ্র পথের প্রত্যেক আড্ড/তেই উত্তম বাঁসগৃহ এবং 
মগ্্রী (চারপাই ) পাওয়। যাঁয়, তথাপি কাশ্মীর “উপত্যকার 

“সর্বত্র জ্বখে ভ্রমণ করিবার জন্য এক ক্ষুদ্র শিবির (1711-20 
অথব] গ1০514) এব শিবির চাঁরপাই ( ০8000790) সঙ্গে 

লওয়। উচিত । আবার, দিও প্রত্যেক আড্ডাতেই চাঁউল, 
আট।, দ্বত, হুষ্ধ, ছাগ্ন প্রত্ৃতি আঁহারীয় দ্রেবা পাওয়া যায়, 
তথাপি রন্ধনোপযোগী চর্ণ মঘলা, মুগ প্রভৃতি দ্বিদল এবং 
কিছু আলু (পথে কোনে প্রকার তরকারি পাওয়া যাঁয় 
না) সমভিব্যাহারে "রাখা অত্যন্ত আবশ্বক। কিছু শীত 
বস্ত্র এবং বৃষ্টি হইতে পরিভ্রাণার্থ (৮/26০০2০1) ) 
কোনোরূপ বস্ত্রবিশেষ সঙ্গে লওয়ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
ভ্রমর্ণকারীদিগের এটী স্মরণ রাখা! কর্তব্য, ধে, পথ ছুর্গম ও 
পার্বিতট। জুতরাও অপরিহার্ষা নিতান্ত আবশ্কীয় জরব্য 
সম্ভ/রযতই অল্প লইতে পারেন. অর্থ'ৎ ভার যতই লঘু হয়, 
ততই উত্তম। 

প্রত্যেক আড্ডাতেই ঝপান ও ভারবাহী পাঁওয়। গিয়া 
থাকে; কিন্তু সাহাবাঁদ ও বন্হাল নামক স্থানদ্বয়ের ঝাঁপাঁন- 
বাহকেরা সর্বাপেক্ষা দৃঢ় ও পার্বত্য পথের সম্যক উপ- 

যোগী। জন্থুতে উতীর্ণ হইয়া কোনে! উপায়ে ইহাদিগকে 
বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিলে'বড় ভাল হয়। 

বাহকের! সাধারণতঃ এক আড্ডার অধিক গমন করে ন!। 
প্রত্যেক আড্ডাতৈ নৃতন নূতন যান ও বাহক নিযুক্ত করিতে 

. হয়। একীরণ, এক আড্ভাতে পৌছিয়াই অগ্রবর্তী আড্ডার 
বন্দোবস্ত জন্য একজন চতুর ভূত্যকে অগ্রে প্রেরণ কর 



২৪৬ কাম্দীর-কুকুন। 

আবশ্যক । তাহা হইলে পধ্যটককে সেখানে গিয়া কোনো 
বিষয়ের নিমিততই প্রতীক্ষাজনিত রেশ পাইতে হয় ন।। 

পথে সর্বত্রই ইংরাজ গবর্ণমেন্টের মুদ্রা চলিয়া থাকে । 
পাহাড়ীরা নোট কখনো চক্ষেও দেখে নাই, স্ুতরাঁৎ কেহই 

লয় না ।* একাঁরণ, কেবল নগদ টাক! মাত্র এবং কিছু 
আঁছুলি, সিকি ও ছুয়ানি সঙ্গ্রে রাখা আবশ্যক । 

মণ্টগোমারি সাহেবের « কাশ্মীর রুটম্যাঁপ ৮ এবহ “ জন্কু 
ও কাশ্মীর ম্যাপ” এই ছুইখাঁনি মানচিত্র এবং কাশ্মীরের 

বিবরণ ও ভ্রমণ সম্বন্ধীয় ছুই একখানি পুস্তক সঙ্গে রাখা 
নিতান্ত আবশ্যক । একজন চতুর পথপ্রদর্শক সঙ্গে থাকিলে 
পুরো পথের অবস্থা এবং জ্ঞাতব্য বিষয়াদির জ্ঞান সংগ্রহ 
পক্ষে অনেক উপকার হয়। শ্তুদক্ষ বাহক এবং উপত্/কার 

স্্চতুর নাবিকদিগের দ্বারা এ কাঁধ্য উত্তমরূপে সমাঁথা হইয়া 
থাকে। রর 

কোনো আড্ড। হইতে প্রস্থান করিবার পুর্বেবে অতি 
প্রত্যুষে স্নান ও আহার করিয়া লওয়! উচিত। যদিও পথি 

মধ্যে মনোহর উৎস ও নির্ঝরিণীর নির্মল জলে আ্রীতিকর 
ন্নান হইতে পারে বটে, কিন্তু আহার প্রস্তুত করিবার অনুকূল 
স্থান নাই । এতদ্যতীত “ জলখাবার ” নিমিত্ত কিছু বেদানা, 
বাদাম, পেস্তা» কিসমিস, অথবা রুটা, হালুয়া প্রভৃতি (প্রস্তুত 
করিয়।) প্রতিদিন সঙ্গে রাখা আবশ্যক । 

ভ্রমণকারীরা অশ্ব বা পান, যে যাঁন আরোহী . হউন, 
দুর্গম পথে এবং কাষ্ঠ নির্মিত সেতুর উপর দিনা যাইতে 
,. * কাশ্মীর উপত্যকার সকলেই নো সাদরে গ্রহণ করিয়া ধাকে | 
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ইইলে ঘাঁন হইতে অবরোহণ পুর্ধক পদব্রজে গমন করাই 
পরামর্শ ১১ নৃচেহ প্রাণনাঁশ হইবার সম্ভাবনা । এধদ্ি তাহা- 
দের সমভিব্যাহারে কোমুলুপ্গিনীরা, থাকেন, তাহা হইলে 
আপনাদের বাহকদিগকে তাহাদের ঝণপানে শনযুক্ত করিয়! 
আপজ্জনক স্থান সমূহ অতি সাবধ।নে বাহিত করাই শ্রেয় । 
পাহাড়ে ঝ» পান দ্বারা.উত্থান করিতে হইলে পশ্চান্ভাগে মুখ 

কিরাইয়া উঠিতে এবং অবতরণ কালে সোঁজা হইয়! অর্থাৎ 
সম্ম,খের দিকে মুখ করিয়া নামিতে হয়। তাহ! হইলে আরো- 
হণ ও অবরোহণের বিশেষ কষ্ট হয় না । 

প্রীনগরের পর্যটকদিগের জন্য মহারাজা অনেক উত্তম 
বাঙ্কাল! নির্দণ করিয়া দিয়াছেন । কিস্তু ইংরাঁজদ্'র সর্ববদ! 
পুর্ণ-_একটীও প্রায় শুন্য পাওয়া! যাঁয় না। নগরাভ্যন্তরে অনেক 
বাটী ভাঙা পাওয়া যায়। কিন্ত নগর অতি মলিন, স্থতরাং 

বাসোপুযোগী নয় । নৌকা! বাঁসই অতি আীতিকর । এতস্ডিন্ন 
শিবির স্থাপনৌপযোগী অনেক উৎকৃষ্ট ভূমি আছে । স্তৃতরাঁৎ 
সঙ্গে একটী শিবির থাকিলে “বেদের টোলের” মত বাঁদ 

করিয়া সমুদয় মনোহর স্থান অতি স্থখে ও স্বাধীনতায় দেখ! 

যাইতে পারে । 
কাশ্মীর রাজ্যে প্রথম উপস্থিত হইয়াই পর্যটক টানার 

শাসন প্রণালী ও লোকদিগের আঠার ব্যবহার আপনাদিগের 

সে সব হইতে বিষম দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয় হইতে পাঁরেন। 
কিন্তু তাহার এটী স্মরণ করা আবশ্যক, যে, তিনি থে 
প্রদেশে পদচারণা করিতেছেন, তথাকাঁর লোক অপেক্ষা” 

কৃত অজ্ঞ 'ও অস্ভ্য এবং তখাকার শাসনকর্তা সম্পূর্ণ স্বীধান, 
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প্রভূত প্রতাপশালী এব কিয়দংশে স্ষেচ্ছাচারী। স্থতরাহ 
পর্যটকের চরিত্র যেন কোনোরূপ দোঁষাবহ এবং প্রজাঁ- 

গীড়ক ন! হয়। যদিও এস্থলে ইন্দ্রিয়স্তখাভিলাষ চরিতার্থ 
করিবার অনেক অনুকূল পদার্থ আছে, কিন্তু হীন্দ্রয়সংযম 
করাই মানুষের কাজ। অনেকে ইন্দ্রিয় দমনে অসমর্থ 

হইয়া নানা পাঁপাচরণ বশতঃ অবশেষে অপমানিত ও 

কাশ্দীর রাজ্যের সীমা হইতে দূরীভূত হইয়াছেন ! 

ত্রমণকারীদিগের উপদেশ: ও শাসনার্থ পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট 

যে কয়েকটা নিয়ম প্রচলিত করিয়ছেন, তাহার কতিপয় 

প্রয়োজনীয় ধারার অভিপ্রায় এস্থলে অনুবাদ করিয়। দেওয়া 

আবশ্টক বোধ হইতেছে । যথা; 
১। কাশ্মীরে যাইবার কেবল * চারিটী প্রকাশ্য রাঁজ- 

পথমাত্র আছে। বন্হাঁল পথ দিয়া যাইতে হইলে 'কাশ্মীর।- 

ধিপতির আজ্ঞাপত্র বিনা কেহই যাইতে পারে না। 'মিমলা 

পাহাড় হইতে শৈলশ্রেণী দিয়! যে পথ আছে, তদ্দারা যাইতে 

হইলে পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের বিশেষ আজ্ঞা আবশ্যক । 
৩। এক আড্ড। হইতে অপর আড্ড। পৌছিয়াই বাহক- 

দিগের মজুরি চুকাইয়! দিতে হইবে । ভার-বাহকদিগের 
ভার ২৫ সের এব ভারবাহী অশ্ব বা হিরা ভার 

ছুই মণের অধিক হইবে_নাঁ। 
৪। কোনো -আড্ডাতে উপস্থিত হইয়। তদ্দণ্ডেই ভারবাহী 

পাওয়া যায় না। দুরবন্তাঁ গ্রাম হইতে বাহকদিগকে -সং্রহ 
করিতে হয়। একারণ, প্রতীক্ষাজনিত ক্লেশ নিবারণ করিবার 

* এই পুস্তকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দেখ, 
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উদ্দেশে অগ্র হইতে পুরোব্তাঁ আড্ডাঁতে সংবাদ £গ্ররণ রা 
আবশ্তাক ৯ 

. ৮+পথিমধ্যে থানাদার, কোতোঁয়াল প্রভৃতি মহাঁরাজাঁর 
কম্মচারী বা প্রজাদিগের উপর কেহ কোনে। অত্যাচার করি- 
বেন না। উহার! ঘে বিষয়ের যে মুল্য প্রার্থনা করিবে, 
তদ্দণ্ডে রে দিতে হইবে । যদি কোনো কিছতে মূল্য অধিক 
লয়, তাহ। হইলে পর্যটক শ্রীনগরস্থ আফিসর অন্ স্পেশি- 
য়েল ডিউটা নামক .কর্মচারীকে জানাইদ! প্রতীকার প্রার্থনা 
করিবেন । 

১১ এবং ১২। যদি কোনে স্থলে মহারাঁজার কর্মচারী, 

সিপ্ধুহী বা'প্রজাদিগের সহিত পর্যটকদিগের কোনো বিবাদ 

বিমন্বাদু অথবা গানহানিকর ব্যাপার ঘটে, তাহা হইলে 
উাঁহাঁরা কোঁনোমতেই আপন হস্তে আইন বা শাসন ভার লই- 
বেন 'া। তথাকাঁর প্রধান কর্মচারীকে এ বিষয় জানাইবেন 
এবং শ্রীনগরস্ক উক্ত ইহর।জ আফিসরকে তহক্ষণাঁৎু সহবাঁদ 

করিবেন । তাহ! হইলেই প্রতীকার হইবে। 
১৪। পর্যটকের! কাশ্মীরে উপনীত হুইয়! মনে রাখিবেন, 

ঘে, তাহারা এক স্বাধীন রাজার রাজ্যে আসিয়াছেন । স্ৃতরাৎ, 

কোনো স্থলে মহারাজা, তৎপুত্র, তৎকুটুন্ব অথব! তাহার 

কোনে। প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ভারা 

০ স্শিথা পূর্বেই বলা এয়াছে ॥ বেলাবলি কোনো আড় উ।ত গে 

ছিয়! তখ।কার কম্চারীকে স বাদ করিলে সে সাধারণত পরদিন এত; প্ 

সম্মদয় বন্দোবস্ত করিয়া দেয় । এক দিবসে দুই আনডন্ডা অর্থ *শীঘ্ শুঙ্ ও 

গমন আবশ্যক ভুইলে উপরোক্ত নিয়ন প্রতি ছুষি রাখ বিশেষ পয়োজিবত 

৩২ 
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২৫ কাম্মীর-কুহম | 

উাহাদিগকে, যখোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং সর্বদা 
তথাকার নিয়ম ও ব্যবহারানুসারে চলিবেন। 

১৫। কাশ্মীরের শাসনকর্তার অনুমতি ও ভাংজ্ঞাপত্র 
বিন| কেহই আপনাদিগের সমভিব্যাহাঁরে কোনো কাঁশ্মীরীকে 

কাশ্মীর সীমার বাহিরে লইয়। যাইতে পারিবেন না * 

১৬। পর্যটকের! কাশ্মীর' পরিত্যাগ করিবাঁর পুর্বে সমু 

দয় লেনা দেনা অবশ্যই নিকাশ করিবেন এবং তাহাদিগের 

অনুচরবর্গ খণ পরিশোধ কনে, ততপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন | 

১৮। শুনা গিয়াছে, কোনো কোনে! ব্যবণীয়ী কাশ্মীর 
গবর্ণমেন্টের মাশুল হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ভ্রমণকারী- 

দিগের দ্রব্যের রা গোঁপন ভাবে অনেক মাল মিশাইয়। 

দেয়। একাঁরণ, জানানে। ঘাইতেছে, যে, এ প্রকার অস্দ্ববহার 

ধরা পড়িলে ফেঁজদার রা আইন মতে উভয়ঃপক্ষের যাথোচিত 
শান্তি হইবে। ণ, | 

জাপপপীপিপজাশি তিশা তি শিপী  তিশপিশিপিষ্পত পাতিল পস্পশিপা শীতাতপ শিট পালা এ শপ শি সপ শপ শশী | তই পা পা পি ০ পা সানা পাপ সপ পা ০ লা ৮ ০ আশ পিএস এ 

* কাশ্মীর যাউর। অনানানসে কাম্মীরী ভূহ্যনিযুজ। করা যাই তে গার! 

ভাহাদিগকেও কাশ্মীর রাজার বাতিরেক্সা রঃ হইলে আন্গ্াপত্র নিতাস্ত 

আনশান। ভার ও পগাজ্ছধ: বাতকরদিগের পক্ষে এই দারা তায়োগমশীল নাজ! 

কারণ, তাহার যে আপনা হইতেই শীঘ্র আঙাাঙজামন কশ্রবে, তদ্বিষয়ে কোতন। 

সন্দেহ নাই' এস্বলে গাঠকদিগকে স্পন্টাক্ষরে বলা উচিত, ঘেকাম্নীর হইতে 

কেনো রমণা লইয়া আল। সম্পূর্ণ নিষেঈ । কয়েন বৎসর হইল, একজন ইউ, 

রোঁপীয় এক রূমনণীকে প্রচ্ছন্ন বেশে লইয়া আদিহেছিলেন । পথিমধ্যে ধ্ত-, 
হইয়া তিনি অশেষ প্রকারে অপমানিত, প্রারিত এবং ইত্রাজ গবর্ণমেন্ট ছার 

লাঞ্রিত হইযাছিলেন এবং ঠিনি আর কোনো কালে উপত্যকা এপরবেশ করিতে 
গারিনেন না, ইতর গবর্ণমেন্ট এমন আজ্ছ; প্রচার করিঘ' পেঞাটেন। 

হতরাহ দধ্যটাকেরা মেন আপনাদের উচ্চ মু/থা হেট না করেন এবং ক্াপনাঁদের ' 

টায় অন্পলারাই কৃঠার , ন' মারেন-_এ বিষয়ে বিশেষ সতক'থালিবিন। 
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২০। যদি কেহ এই সমুদয় নিয়মের একটিও উল্লঙ্ঘন 
করেন, তাহা হইলে আফিসর অন্ স্পেশিয়েল ভিউটী পঞ্জাব 
গরর্ণমেন্টকে রিপোর্ট করিবেন। 

২১। যদি কেহ অভ্যুতৎ্কট অসভ্যতাঁচরণ,“অথবা কাশ্মীর 
রাজ্যের নিয়ম লঙ্ঘন এবং তথাকার আচার ব্যবহারের বিপ- 
রীতাচরণ, অথবা অন্ত কোনো! কর্ম করেন, তাহা হইলে 
আফিসর অন্ স্পেশিয়েল ডিউটী তদ্দণ্ডেই কাশ্টীর রাজ্যের 
সীমা হইতে তাহাঁকে দূর করিয়া দিবেন । 

পপি পাপা পিপিপি দ লন রা 5০, ০০ ০৪ সপ 

করিয়া মহারাঙ্গার কর্মচারী পথিকদিগের দ্রব্যাদির তত্বানুসঙ্ধান করিয়া থাঁকে। 
বদি পাকাশ পায়, যে, উহার মধ্যে বিনা নাশুলে কাশ্মীর কোনো জবা 
(পশ. মিনা, জাঁফু রান প্রভৃতি) নীত হইতেছে, তাহা হইলে পর্য্য টকদিগকে 
অপম্াজিত হইতে এবহ অক্ত1 মাশুল দিয়। যাইতে হয়। ইহার প্রতি 
সকলের দি ্ ট রাখ? শিতন্তি আবন্্যক । 

সমাপ্ত । 






